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Deel 1 : Identificatie van het bos

Deel 1 : Identificatie van het bos
1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten

Het domeinbos 'Den Doel' of 'Polygoonbos' is sedert het Franse bewind (1797) staatseigendom. Met de
oprichting van België is het beheer overgedragen aan het " Bestuur van Waters en Bossen ". Na de
wapenstilstand is in 1922 het laatste stuk van de "Polygone " (militair oefenterrein van 8 ha 32 a groot)
overgedragen aan het "Bestuur van Waters en Bossen". Sedert de federalisering is het bos eigendom van het
Vlaamse Gewest.
Het bos was toen 68 ha 35 a 22 ca groot.
In 1990 werd een stuk weide (grootte 3 ha 12 a 83 ca), gelegen ten noordwesten van het bos, aangekocht van
mevrouw Leuridan - Depreitere en consoorten, Torhout .
De totale oppervlakte van het domeinbos bedraagt nu 71 ha 44 a 05 ca.
Het beheer is in handen van de Afdeling Bos en Groen van de Administratie Milieu, Natuur, Land - en
Waterbeheer.

1.2

Kadastraal overzicht

Het domein is gelegen op :
- kaartblad ' Gemeente Zonnebeke, 1ste afdeling, sectie C en D
- kaartblad ' Gemeente Geluveld, 4 de afdeling, sectie A
Het kadastraal overzicht is weergegeven op KAART 1-1, in Bijlage 1.
afd,sectie
Zonnebeke
1, C

nummer

opp. (a.)

aard

bestand

eigenaar

0284 C

140.375,00

bos

11,12,13,14,15

1, C

0284 D

51,00

bos

11

1, C

0286 B

133.407,00

bos

3,4,5,6

1, C

0287 C

24.192,00

bos

15

1, C

0287 D

15.728,00

kerkhof

10

1, C

0287 F

111.394,00

bos

7,8,9,10

1, C

0287 G

1.683,00

woeste grond

7

1, C

0288 C

3.830,00

bos

15

1, C

0288 E

94.039,00

bos

8,9,10

1, C

0288 F

521,00

woeste grond

7

1, C

0289 A

81.500,00

bos

1, 2

1, C

0291 A

66.620,00

bos

16

1, C

0291 B

21.930,00

bos

17

1, D

0972 A4

1.249,00

bouwland

19

1, D

0972 Z3

30.654,00

bos

19

Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein
beheerd
Commonwealth War Graves
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Staatsdomein beheerd door
Gewest, Dep LIN
Vlaams Gewest, Dep LIN
WEGEN EN VERKEER
Staatsdomein beheerd door
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afd,sectie
Zonnebeke

nummer

opp. (a.)

aard

bestand

1, D

0999 P

781,00

bos

19

1, D

1001 B2

1.703,00

bos

19

afd,sectie
Geluveld
4, A

0248 K

1.096,00

bouwland

18

1.3

eigenaar
Gewest, Dep LIN
Vlaams Gewest, Dep LIN / ADM
AMINAL /Afd Bos en Groen
Staatsdomein beheerd door Vlaams
Gewest, Dep LIN

Vlaams Gewest, Dep LIN / ADM
AMINAL /Afd Bos en Groen

Situatieplan

Zie KAART 1-2 in Bijlage 1.

1.4

Situering

1.4.1

Algemeen - administratief

Het Polygonebos valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Brugge.
Verantwoordelijke houtvester :
ir. Danny Maddelein
afdeling Bos en Groen
houtvesterij Brugge
Zandstraat 255 bus3
8000 Brugge
tel. 050/45.41.50
GSM : 0479/67.95.73
fax. 050/31.94.58
Verantwoordelijke boswachter :
Erik Malfait
Kranenbrugstraat 4
8980 Zandvoorde - Zonnebeke
tel / fax 057 / 467547
GSM 0479 / 679568
In de regio is tot op heden geen bosgroep actief.

1.4.2

Relatie met andere groene domeinen

Ten oosten van het Polygoonbos ligt de vallei van de Polygonebeek en Reutelbeek waarin enkele privébossen
(o.a. Reutelbos) gelegen zijn. Het Vijverbos en de Nonnebossen zijn verkavelde oude bossen die op minder dan
één kilometer van het bos liggen. Het toegankelijke park van Zonnebeke ligt een goede kilometer ten noorden
van het bos. Het eerste deel van de Ieperse OCMW-bossen (beheerd door de provincie) ligt een goede kilometer
zuidwaarts het Polygoonbos.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen

KAART 1-3 Overzicht van de waterlopen en de te ruimen grachten
De Oude Kortrijksestraat, de Lotegatstraat en de Langedreef begrenzen het bos respectievelijk ten zuiden,
westen en noorden. Deze geasfalteerde wegen worden beheerd door de gemeente. De onverharde Amontdreef,
die het bos ten oosten begrenst staat als buurtweg vermeld op de Atlas der Buurtwegen.
Parallel met de Lotegatstraat ligt de autostrade A19 net ten zuidwesten van het bos. De parking (perceel 19) ligt
tussen beide wegen.
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De Polygonebeek is een waterloop van derde categorie. Het beheer berust bij de gemeente.
Op kaart 1-3 is tevens het grachtenstelsel met gemiddelde diepte van de afwateringsgrachten weergegeven.

1.6

Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan

KAART 1-4 Bestemming volgens gewestplan
Het Polygoonbos is grotendeels gelegen in bosgebied op het gewestplan. Perceel 13 is als reservaatgebied
ingekleurd. De parking is gelokaliseerd in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen; het noordelijke deel van
perceel 19 ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

1.7

Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1

Internationale beschermingszones

KAART 1-5 : Habitatrichtlijngebied
Het bos is, met uitzondering van percelen 15, 18 en 19, integraal gelegen in Europees Habitatgebied, deel WestVlaams Heuvelland (code BE2500003-8). Beschermde habitat zijn:
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met dopheide
4030 droge heide
6430 voedselrijke ruigtes
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten, rijk aan epifyten
9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91 E0 alluviale bossen met zwarte els en gewone es (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Types 4010, 4030, 91 E0 komen voor in het Polygoonbos.
De Kamsalamander staat vermeld als te beschermen habitatsoort in dit gebied. Deze soort komt echter niet voor
in dit bos.
Het bos is niet als Vogelrichtlijn- of Ramsargebied beschermd.

1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

Het bos is niet als landschap beschermd en kent ook geen speciale vermelding op de landschapsatlas.
KAART 1-6 Vlaams Ecologisch Netwerk
Een deel van het bos is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, gebied Ieperboog (nummer 127). Het
betreft de bovenloop van de Polygonebeek, gelegen in het noordoostelijk deel van het bos (percelen 13 en 14
integraal, noordelijk deel van percelen 16 en 17). Een natuurrichtplan is nog niet in opmaak voor dit onderdeel
van het VEN.
Ingesloten in het bos ligt het Buttes New British Cemetary rond de heropgeworpen Doelheuvel. Er liggen 2066
vooral Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten (waarvan 1673 onbekend), allen gesneuveld in september en
oktober 1917. Deze enclave in het bos wordt beheerd door de Commonwealth Wargraves Commission. Net
buiten het bos ligt het Polygon Wood Cemetary.
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Deel 2 : Algemene beschrijving
2.1

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1

Historiek

De meeste gegevens omtrent de abdij van Zonnebeke werden ontleend aan V. Pil " Zonnebeke, Heerlijk verleden
en zonnig heden “ (1962).
De " Flandria Illustrata " van Sanderus bevat een kaart van de Ieperse kasselrij in 1641. Daarop staan de
"Nonneboschen" met de ruïne van de Benedictijnessenabdij. Deze abdij werd gesticht in 1101, wellicht door
Theobald, kastelein van Ieper. Deze had de omliggende bossen in beheer.
De bossen tussen de dorpskom van Zonnebeke en het Luizeboomveld waren eigendom van de Augustijnerabdij
van Zonnebeke. De abdij ontstond in 1112, nadat de kastelein van Ieper, zijn heerlijkheid (kasteel en park)
gelegen nabij de huidige dorpskern, aan de plaatselijke kerkgemeenschap schonk. De voorwaarde was dat zijn
kasteel zou omgebouwd worden tot een klooster.
Tijdens de godsdiensttwisten rond 1579, werden de gebouwen van de Benedictinessenabdij geplunderd en in de
as gelegd. De kloosterzusters vluchtten naar Ieper.
In 1797, tijdens het Frans bewind, werden de " Nonneboschen " ingelijfd bij het staatsdomein. De actuele
bosresten (ongeveer 20 ha loofbos) nabij het Nonnebospachthof worden nu nog algemeen de "Nonnebossen"
genoemd. (Zie KAART 2-1 : Ferrariskaart).
In diezelfde periode (1797 - 1815) werden de kloostereigendommen van de Augustijnerabdij (huizen, hofsteden,
landbouwgrond en bossen) eveneens in beslag genomen en openbaar verkocht. De abdijgebouwen werden
gesloopt en de bossen werden ingelijfd bij het staatsdomein.
Onder het Nederlands bewind (1815 - 1830) werd een "Amortisatie-syndikaat" opgericht met als taak deze
staatsdomeinen te verkavelen en te verkopen. Het bos werd in vijf loten verdeeld en één lot van ongeveer 69 ha,
waarschijnlijk het meest onvruchtbare, vond geen koper. Dit lot werd de “Polygone” genoemd vanwege zijn
typische vorm. Tot op heden bleef het staatsdomein én bos. De ganse verkochte oppervlakte (261 ha) werd, met
uitzondering van een 30-tal hectaren, na enkele jaren ontbost en in akkerland en weiden omgezet. De
voornaamste reden van de ontbossing was een belangrijke aangroei van de landelijke bevolking in de 19e eeuw
en de opkomst van steenkool als huisverwarming waardoor de vraag naar brandhout sterk afnam (zie KAART 22 : Bebossing op Vandermaelenkaart en KAART 2-3 Boshistoriek van Polygoonbos en omgeving).
De eerste kadastrale legger voor Zonnebeke werd opgemaakt omstreeks 1829. Voor het eerst wordt hierin de
hoogvlakte in het N-W van dit bos en heideveld aangeduid als exercitieveld. Wellicht kwamen Hollandse
soldaten, die in Ieper gelegen waren, hier oefenen. Na 1830 hebben de Belgische soldaten dit terrein verder
gebruikt. Door het Belgische leger werd ook de doelheuvel aangelegd om de omgeving te beschermen bij
schietoefeningen op het terrein. Deze heuvel was oorspronkelijk 90 meter lang en 6 – 7 meter hoog. De aarde
werd ter plaatse gedolven, wat resulteerde in de zogenaamde Doelput, waarvan de huidige poel een klein restant
is. Uit deze bronnen blijkt dat de naam “polygone” dus iets ouder is dan “doel”, zodat we voor dit domein
Polygoonbos als officiële naam weerhouden.
Tussen 1872 en 1882 ontving de overheid meerdere aanvragen van grondeigenaars om het gebied te ontbossen
en te verkavelen. In haar pleidooi voor het behoud van de bossen liet het " Bestuur van Waters en Bossen "
gelden dat het hier om marginale landbouwgrond ging. Anderzijds liet de militaire overheid opmerken dat ze de
" Polygone " nodig had als oefenterrein voor de ruiterij-regimentschool van Ieper. Deze twee argumenten maken
dat het gebied bewaard is gebleven (Zie KAART 2-4 : Topografische kaart 1884, en KAART 2-5: Topografische
kaart 1911).
Tijdens W.O. I werd het overgebleven bos totaal verwoest. Omwille van zijn hoge ligging (nog versterkt door de
aanwezige Doelheuvel) was het bos een continu strijdtoneel in de Ieperboog. Tijdens de Eerste slag bij Ieper
(oktober-november 1914) werd fel slag geleverd in het Polygoonbos maar bleef het bos uiteindelijk in
geallieerde handen. Tijdens de Tweede slag bij Ieper (april-mei 1915) werd het bos door de Duitsers veroverd.
Bij de Derde slag bij Ieper (beter bekend als de Slag bij Passendale – augustus tot oktober 1917) veroverden
Australische en Nieuw-Zeelandse troepen het bos. In april 1918 viel het terrein terug in Duitse handen om eind
september van dat jaar definitief bevrijd te worden. In 1918 was het bos herschapen in een woest landschap met
talrijke bommentrechters en een netwerk van loopgraven met hier en daar een bunker.
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Na de wapenstilstand werd de ruiterij-regimentschool van Ieper afgeschaft en de oefenterreinen (grootte 8 ha 32
a) werden overgedragen aan de dienst "Waters en Bossen". In 1919 werd begonnen met de wederopbouw van de
frontstreek en ook het bos werd aangepakt. Bomputten en loopgraven werden opgevuld, de Polygoonbeek werd
opnieuw uitgegraven en de bodem geëffend. De dreven en grachten werden opnieuw aangelegd en bovendien
werden er drie nieuwe dreven aangelegd, nl. de Muizevelddreef, de Hullaertdreef en de Widdevoordedreef.
Achtergelaten munitie en oorlogsmateriaal werd weggehaald en de percelen werden in de jaren 1921-22-23
heraangeplant.
Naderhand werd de geschutsheuvel " Den Doel ",alsmede een perceel ten westen van de heuvel overgedragen
aan de " Commonwealth War Graves Commission " (ongeveer 1ha46a) om er een oorlogskerkhof van te maken
ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten.
In het bos zelf liggen nog enkele bunkerrestanten die herinneren aan het oorlogsgeweld (info Johan Vandewalle):
 Scott Post (bestand 3a) : ingenomen op 26 september 1917 door het 56e bataljon van de 5e Autralische
Divisie olv lt-kol Humprey Scott. Scott sneuvelde drie dagen later even buiten het bos. De grote bunker
vertoont nog duidelijke sporen van een projectielinslag;
 Twee kleine bunkers (bestand 10a) gebouwd door de New Zealand Engineers in januari 1918;
 Restant bunker opgeblazen om metaal te recupereren (bestand 13a);
 Twee bunkers die werden veroverd op 26 september 1917 door het 59e en 31e Australisch bataljon. Zestig
Duitsers werden bij deze operatie gevangen genomen (bestanden 12a en 16a).
In 1967 heeft de militaire overheid het domein officieel vrijgegeven en werden enkele dreven overdag voor het
publiek toegankelijk gesteld. (Zie KAART 2-6: Topografische kaart 1960).
Op 4 april 1970 plantte burgemeester P. Priem een jonge beuk t.g.v. de openstelling van het gehele bos voor de
wandelaars. Vanaf die datum heeft het Polygoneveld een nieuwe bestemming en een nieuwe naam gekregen :
" Polygoonbos of Staatsbos Den Doel " dat tot ver buiten Zonnebeke bekend is als een wandelbos waar het
aangenaam vertoeven is. (KAART 2-7 : Topografische kaart 2001).

2.1.2

Kenmerken van het vroegere beheer

Zie KAART 2-8 Historische perceels- en dreefbenaming en de relatie met de actuele perceelsindeling
Op de recenter aangekochte percelen 18 en 19 na is de perceelsindeling van het Polygoonbos de laatste eeuw
dezelfde gebleven. De “polygoon” telt nog steeds 17 percelen die vroeger als volgt gegroepeerd werden:
 Luizeboomveld: percelen 1 en 2;
 Patteelbos: percelen 3, 4, 5 en 6;
 Plantagiebos: 7, 8, 9 en 10;
 Boombos: 11, 12, 13 en 14
 Amontbos: 15;
 Barde(le)nbrug: 16;
 Pastoorhoed: 17.
Op het blad "YPRE" van de " Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden " ziet men dat de hoogvlakte, gelegen
tussen de Zillebekevijver, de Bellewaardevijver en de dorpskommen van Zonnebeke en Zandvoorde, in de
Oostenrijkse periode (1715 - 1797) vrijwel volledig bebost was met hakhout en loofbomen. Midden dit bebost
massief bevonden zich drie dicht bij elkaar gelegen heidevlakten. Een daarvan lag links van de huidige
Doeldreef in het "Luizeboomveld " en het " Patteelbos " en was ongeveer een 20 ha groot.
In 1765 tekende landmeter Devloo een kaart met de kloostereigendommen. Merkwaardig is het groot aantal
vijvers en vervallen vijvers in de bossen en omgeving.
In het proces-verbaal van beschrijving uit 1825, opgemaakt door Lernould, bosinspecteur, en Courtens,
boswachter, was het " Bosch van Zonnebeke " 331 hectare groot. Het bos was begroeid met hakhout bestaande
uit eik, els, hazelaar, berk en wilgen. De hoogstammige bomen waren eik, beuk, abeel, els en es.
Uit de beschrijving is duidelijk dat hakhout het voornaamste voortbrengsel van dit bos was en dat zijn
bedrijfsregeling hoofdzakelijk gericht was op de productie van hakhout. Het hakhout werd gekapt op tienjarige
leeftijd en diende voornamelijk als boerengeriefhout en brandhout. De hakhoutbedrijfsvorm was volledig
gerechtvaardigd en aangepast aan de economische toestand van die tijd en voor de bevolking waren deze
hakhoutbossen bijna even levensnoodzakelijk als de akkers met aardappelen en graangewassen.
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De hoogstammige bomen welke in dit bos stonden waren gering in aantal: ongeveer 30 bomen per ha met een
leeftijd gaande van 10 tot 150 jaar. De zware stammen leverden zaaghout en constructiehout. Vanaf 1830
veranderde de economische toestand grondig (opkomst steenkool) en werd het schaarhout vrijwel volledig
verlaten en verdrongen door hooghout.
In de volgende jaren werd het grootste gedeelte van het bos verkocht met uitzondering van een polygoonvormig
lot van 69 ha groot. Op de eerste kadastrale legger (1829) staat de " Polygoon " vermeld als heideveld. Op het
bijhorend kadasterplan heeft het bos dezelfde omtrek als het huidige domeinbos. De Lotegatstraat, Lange dreve,
Amontstraat en Oude Kortrijkstraat staan erop vermeld, doch binnen deze perimeter staat nog geen enkele dreef
getekend.
Bijna de ganse verkochte oppervlakte (261 ha) werd in enkele jaren ontbost en in akkerland en weiland omgezet.
In het overgebleven bos maakte het Hollandse bewind een militair oefenterrein dat na 1830 overgenomen werd
door de Belgische soldaten. Het oefenplein, dat slechts 3,16 ha groot was, werd na 1874 uitgebreid tot 8,32 ha.
De drie bijzonderste elementen van dit oefenterrein waren:
- een rechtlijnige brede dreef van één km lengte voor de geschutsoefeningen;
- op het oostelijke uiteinde van de dreef, de heuvel waarvoor de doelwitten voor het geschut gezet werden;
- een ellipsvormige oefenrenbaan voor de ruiterij.
Dit alles werd omheind met houten palen.
In 1845 en 1846 werden de 60 hectare rond het oefenterrein door het " Bestuur van Waters en Bossen " volledig
bezaaid met grove den. Het zaad werd uitgestrooid tussen de heide, het struikgewas en het buntgras, zonder
voorafgaande grondbewerking. Om de acht meter werden evenwijdige grachten gegraven van 50 cm diep en de
aarde werd verspreid over het uitgestrooide zaad. Achteraf werden de opkomende zaailingen vrijgesteld door het
wegsnoeien van de heide en de struiken.
De eerste dunning had plaats op 12 - jarige leeftijd in 1857. Daarna werd er gedund om de 3 jaar. Daar hun groei
in veel percelen zeer slecht was werd er dubbel sterk gedund in de jaren 1883, 1884 en 1885, doch deze extra
sterke dunning had niet het verhoopte resultaat. In haar verslag van 25 juni 1890, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 6 februari 1891, formuleerde de aangestelde commissie van bosambtenaren de drie volgende
voorstellen:
- de slecht groeiende percelen kaalkappen (nl. percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 15);
- de kaalgekapte percelen herbeplanten nadat ze voorafgaandelijk ontstompt en tot 60 cm gespit werden;
- de best groeiende percelen verder dunnen en onderplanten met beuk (nl. percelen 13, 14, 16 en 17).
Van 1891 tot 1904 werden de voorgestelde percelen, beginnend met de slechtste, kaal gekapt en herbeplant. De
plantafstand bedroeg 50 cm x 50 cm, hetzij 40.000 planten per hectare, waarvan 38.000 grove den, 1.000
Europese lork en 1.000 zomereik. Hier en daar werd ook Corsicaanse den en Amerikaanse eik bijgeplant.
Op de rand van het bos en de dreefkanten werden, steeds op voorschrift van de Commissie, esdoorn, beuk, eik,
enz. geplant opdat deze na 25 jaar zaad zouden voortbrengen en onder de Grove den een onderetage van
natuurlijke zaailingen zou vormen.
De goed groeiende percelen werden onderplant met Beuk (5.000 planten per hectare). In de percelen 13 en 14
groeide de Grove den het best en ook de onderetage was er best ontwikkeld. Benevens beuk groeide er ook
zomereik, wintereik, Amerikaanse eik, tamme kastanje en esdoorn.
Op de vooravond van de oorlog 1914 -18 had men volgende bestanden in het bos:
- oudere Grove den, gezaaid in 1846 en voorzien van een onderetage van beuk, Amerikaanse eik, zomereik,
wintereik, tamme kastanje en gewone esdoorn (rechts van de tegenwoordige Doeldreef);
- jongere grove den (1892 - 1905), gemengd met lork en zomereik (links van de tegenwoordige Doeldreef).
Gans het bos werd verwoest tijdens de oorlog. In 1918 was het herschapen in een woest landschap zonder
bomen, met talrijke bomputten en een netwerk van loopgraven. Doordat het water van de kwelzones en de
Polygonebeek zijn weg niet meer vond, was het gebied heel drassig en ontoegankelijk en overgroeide het
grotendeels met lisdodde. Op de drogere hopen verschenen in de eerste jaren massa's klaprozen.
Na de wapenstilstand van de oorlog 1914-18 werden de oefenterreinen (8,32 ha) overgedragen aan de dienst
"Waters en Bossen". Het bos werd gespit en effen gemaakt, de Polygonebeek werd opnieuw uitgegraven. Om de
bodem voldoende te ontwateren werden op veel plaatsen evenwijdige grachtjes gedolven van 50 cm diepte om
de 8 meter. In de percelen zijn deze grachten nu nog zichtbaar.
De gereed gemaakte percelen werden in 1921-22-23 beplant met grove den, die er nu nog grotendeels staan en
de derde generatie Grove den vormen. In ieder perceel werd een 2 % Europese lork geplant (300 tot 800 per ha).
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Na 30 jaar werden de meeste Europese lorken weggenomen omdat ze tussen de dennen de dichtstand niet goed
verdroegen en wegkwijnden. De bestanden met Grove den werden tot 2002 om de 6 jaar gedund en hebben geen
noemenswaardige ziekten of insectenplagen doorgemaakt. Hun groei en houtproductie is maar gemiddeld.
Het huidige perceel 14, werd in 1922 beplant met loofhout:
- bestemd om hoogstammige bomen te worden: Zomereik, Amerikaanse eik, beuk, Europese lork en Douglas;
- bestemd om hakhout te vormen: witte els, tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers (!), Amerikaanse eik en
andere.
Van al deze soorten heeft de Amerikaanse eik en vooral de beuk de beste resultaten opgeleverd. Tijdens de
verlopen jaren hebben ze de andere soorten onderdrukt. De aldus onderdrukte stammen werden weggenomen
tijdens de negenjaarlijkse dunningen, met uitzondering van de Zomereik die bevoordeeld werd.
Tijdens de herbeplanting van het Polygoonbos in 1921 - 23 heeft men er goed zorg voor gedragen de rand van
het bos en de randen van de percelen te voorzien van een singel met loofhout. Deze singels werden aangelegd
om drie redenen:
- eentonige monocultuur van Grove den vermijden i.v.m. ziekten, insecten en brand;
- een gevarieerd leefmilieu scheppen voor de vogels en het wild;
- een natuurlijke ondergroei stimuleren onder de Grove den.
De loofhoutsingel had in de bosrand een breedte van 4 meter. Langs de bosdreven was deze 5 meter breed. Deze
singels bestonden uit hakhout dat om de 9 jaar gekapt werd. De houtsoorten erin waren: Amerikaanse eik,
Amerikaanse vogelkers, valse acacia, tamme kastanje, ruwe berk, gewone esdoorn, Noorse esdoorn, es, witte en
zwarte els, zomereik, haagbeuk, lijsterbes, sporkenhout en hazelaar. Verschillende soorten werden aangeplant
(o.a. Douglas, Japanse lork) om uit te groeien tot hoogstammige bomen.
Om de historische Doeldreef met meer luister te omgeven werd ze langs beide zijden voorzien met een
loofhoutsingel van 18 meter breedte. Daarin werd, omtrent 1940, langs beide zijden een beukenrij aangeplant,
afwisselend een rode en een groene beuk.
Omdat de loofhoutboorden ook hoogstammige bomen bevatten zijn de hakhoutstoven, bij gebrek aan licht,
langzaam afgestorven. Het hakhout werd vanaf 1970 niet meer gekapt.
In april 1934 werd een jong bestand met Grove den door brand vernield. Het betreft gans het huidige perceel 17
(2 ha) en een deel van perceel 16 (nl 2,5 ha). Deze werden opnieuw aangeplant, doch in mei 1940 brandden ze
opnieuw af.
In 1940 werd in perceel 13, rond de beekvallei, een gedeelte Japanse lork (0,38 ha) en een gedeelte Douglas
(0,12 ha) aangeplant.
Tijdens de krijgsverrichtingen van de Tweede wereldoorlog is de kern van het bos grotendeels gespaard
gebleven. Er kwamen enkele zware bommen terecht in perceel 12 en de aldus vernielde ruimten (6 are en 10 are)
werden herbeplant met Douglas.
In 1943 werd het afgebrande perceel 17 opnieuw beplant met 0,84 ha Grove den en 1 ha Corsicaanse den.
Ook het afgebrande deel van perceel 16 werd in 1943 herbeplant met Corsicaanse den, doch 0,50 ha ging
verloren door konijnenschade en werd opnieuw aangeplant in 1948.
Begin 1944 werden de dikste stammen uit de Grove dennenbestanden opgeëist door de Duitse bezetting om
uitgeplant te worden als Rommelpalen in de omliggende velden. De zwaarste stammen werden gehaald uit de
percelen 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 en voornamelijk in perceel 15. De dunnere stammen uit de opgeëiste gedeelten
werden medegenomen door de bevolking. De aldus kaal gekapte gedeelten werden ontstompt en gediepgrond
voor het hout en het ijzer, dat er nog massaal aanwezig was uit W.O. I. In de volgende jaren werden deze beplant
met Corsicaanse den (5,40 ha in vijf groepen) en Douglas (1,42 ha in vier groepen) .
In 1948 en 1949 werden nog 3,50 ha Corsicaanse den aangeplant, namelijk in perceel 16 (2,43 ha) dat afgebrand
was in 1945 en in perceel 15 (1,07 ha) dat zwaar beschadigd was door de opeisingen in 1944.
Daar er zich zo goed of geen onderetage vormde onder de Grove dennenbestanden, werd er in 1951 - 53
overgegaan tot een kunstmatige onderplanting. Daarbij werden 25.000 beuken, 7.500 Amerikaanse eiken en
7.500 zomereiken in groepen van honderd onder de dennen geplant. Vele daarvan zijn verdwenen door
konijnenvraat. De beuken hebben zich het best gehandhaafd en staan zowat overal verspreid onder de Grove den.
Achteraf is een natuurlijke uitzaai ontstaan met voornamelijk Amerikaanse vogelkers, verder ook lijsterbes,
hazelaar, berk, tamme kastanje, esdoorn en Amerikaanse eik die hoofdzakelijk van zaad uit de loofhoutsingels
afkomstig zijn.

Polygoonbos

- 12 -

Deel 2 : Algemene beschrijving

In de volgende jaren werd de minder goed groeiende Grove den in een gedeelte van perceel 10 (3,74 ha)
kaalgekapt en in 1956 eveneens heraangeplant met Corsicaanse den. In samenwerking met het proefstation van
Waters en Bossen te Groenendaal werden 14 proefpercelen aangelegd met afstammelingen van het zaadbestand
uit het domeinbos van Koekelare.
In 1958 werd in de Doelput 0,15 ha Douglas aangeplant.
In 1959 werd in het Boombos, perceel 14, op het natste gedeelte Sitkaspar aangeplant (0,18 ha), doch deze is
vandaag zo goed als verdwenen wegens de hoge waterstand.
De opmerkelijke goede groei van de Beuk en het feit dat er nog maar weinig Beuk geplant was in 'Den Doel'
heeft het bosbestuur ertoe aangezet de minder goed groeiende Grove den uit perceel 2 kaal te kappen en in de
loop van 1970 - 1971 te herbebossen met Beuk (3.265 planten per hectare). Het oostelijk gedeelte stamt af van
zaad afkomstig uit het Juragebergte. Het westelijk gedeelte stamt af van zaad afkomstig uit het Zoniënwoud.
In 1990 werd een stuk weide (grootte 3 ha 12 a 83 ca) aangekocht ten Noord -westen van het domein, aan de
overkant van de Lotegatstraat. Ongeveer 1 ha werd voorbehouden om parking te worden. De verouderde en te
kleine parking in perceel 11 werd in 1990 uit gebruik genomen. De rest van het terrein werd in 1993 aangeplant
met loofhout in groepsgewijze menging (blokken van 14m x 14m) van zomereik (2/3), winterlinde, zoete kers,
haagbeuk en inboeting met es. De bedoeling daarbij was dat in het eindbestand alle soorten nog terug te vinden
zouden zijn. De bosrand (6m breedte) werd aangeplant met groepen witte els, hazelaar, gelderse roos,
veldesdoorn, sleedoorn, meidoorn en wilde liguster.
In 1909 werd voor het bos een dunningsomloop van 5 jaar voor de oude percelen (geplant in 1845-46)
aangenomen en 3 jaar voor de jonge bestanden. In 1943, 1956 en 1976 werd gekozen voor een omloop van 3 jaar
voor het bos. In de periode 1976-1995 werd het loofhout om de zes jaar gedund.

2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1

Reliëf en hydrografie

Het Polygoonbos ligt op een hoogte die schommelt tussen 47 en 57 meter en ligt op de zogenaamde MiddenWest-Vlaamse heuvelrug, ook ‘boog rond Ieper’ genoemd. Het bos ligt op de waterscheidingslijn tussen het
Ijzer- en Leie-Scheldebekken. De Polygonebeek ontspringt in het bos en watert af richting Leie.
De heuvelrug is ontstaan doordat ze beschermd werd tegen de glaciale erosie door het zgn. Niveau of Terras van
Kruishoutem; een vroeg-Pleistocene grindafzetting afkomstig van een verwilderd rivierenpatroon (Leie).

2.2.2

Bodem en geologie

KAART 2-9 : Vereenvoudigde bodemkaart
Het polygoonbos werd volledig vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog zodat ongestoorde bosbodems
ontbreken in dit bos. Het grootste deel bestaat uit een complex van lemig zand en licht zandleembodems.
De belangrijkste bodemserie betreft S-PDxe (Grote vlekken op de midden-Westvlaamse heuvelrug)
Complex van matig droge of matig natte lemig-zandgronden en licht-zandleemgronden met niet bepaalde
profielontwikkeling ; de stenige fase. De waterhuishouding is goed in de winter, dikwijls te droog in de zomer.
Wisselvallige grond, sterk afhankelijk van de neerslagverdeling.
Klein gedeelte bestaande uit L-Ehxe (Verspreide vlekken in Polygoonbos)
Complex van sterk gleyige zandleemgronden en kleigronden met niet bepaalde profiel ontwikkeling ; de stenige
fase. De waterhuishouding is ongunstig. Stuwwatergronden te nat in de winter en te droog in de zomer.
Wisselvallige grond, sterk afhankelijk van de neerslagverdeling.
Klein gedeelte bestaande uit L-Ehx (Verspreide vlekken)
Complex van sterk gleyige zandleemgronden en kleigronden met niet bepaalde profiel ontwikkeling. De
waterhuishouding is ongunstig. Stuwwatergronden; te nat in de winter en te droog in de zomer. Wisselvallige
grond, sterk afhankelijk van neerslagverdeling.
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Klein gedeelte bestaande uit w-LhP (Enkele vlekken)
Sterk gleyige zandleemgronden. Klei-zandsubstraat beginnend op geringe of matige diepte. Waterhuishouding
is sterk verstoord. Langdurige wateroverlast in de winter en in het voorjaar. Het watertekort is des te meer
uitgesproken in de zomer, naarmate de ondergrond zandiger of het substraat ondieper voorkomt.
Klein gedeelte bestaande uit Lep (Smalle strook aan de oorsprong of in beekvallei, omgewoelde percelen in of
nabij de beekvallei).
Sterk gleyige grond op zandleem met reduktiehorizont. Duidelijke roest begint vanaf de bouwvoor. Op ca. 1 m
diepte is het materiaal overwegend grijs tot blauw en komt er nog slechts weinig roest voor (reduktiehorizont).
Bronniveau met permanent met water verzadigde ondergrond. Grondwater- en hellingwatergrond zijn derhalve
in het najaar, de winter en het voorjaar steeds te nat en vaak geïnundeerd.
Klein gedeelte bestaande uit Lhp
Sterk gleyige grond op zandlemig materiaal. Waterhuishouding is sterk gestoord ; te nat in de winter en in het
voorjaar, kan (soms) te droog worden in de zomer.
Een klein stuk bestaande uit w-Phce (Meestal in en nabij depressies)
Natte licht-zandleemgrond en met verbrokkelde textuur B-horizont; relatief hoge ligging. Klei-zandsubstraat
beginnend op geringe of matige diepte. Waterhuishouding sterk gestoord. Stuwwatergrond, kan in de winter zeer
sterk aan wateroverlast lijden en in de zomer te droog zijn.
Op de tertiair geologische laag wordt de ondergrond van het bos volledig tot de Formatie van Gent gerekend
(vroeger Paniseliaan genoemd). Het betreft een circa 20 meter dikke laag glauconiethoudend fijn zand met
kleilenzen en plaatselijk dunne zandsteenbankjes.

2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1

Bestandskaart (schaal 1/5.000 of 1/10.000)

Zie KAART 2- 10 : Bestandskaart

2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

Ongeveer de helft van het Polygoonbos bestaat uit gemengd naaldbos. Deze bestanden zijn allemaal
samengesteld uit oudere grove dennenaanplanten (ongeveer 80 jaar oud), waarbij door aanplanting of natuurlijke
verjonging loofboomsoorten als beuk, zomereik, Amerikaanse eik, berk, tamme kastanje of robinia bijgemengd
werden. Typisch zijn de aangeplante groepjes beuk die de menging soms een groepsgewijs karakter bezorgen.
Deze bestanden zijn ongelijkjarig.
Een kwart van de oppervlakte wordt ingenomen door homogene bestanden van Corsicaanse den. Deze zijn bijna
allemaal tussen 41 en 60 jaar oud en ontberen een neven- of onderetage.
Een goede twintig procent van het bos bestaat uit loofboombestanden (kleine 15 ha), met zomereik en beuk als
dominante soorten. Enkel bestand 14a is oud (ongeveer 80 jaar); de overige bestanden zijn recente
aanplantingen.
De open plekken (parking, klein heischraal grasland en kleine akker) nemen samen 1.6 procent van de
oppervlakte in.
Alle bosbestanden worden als hooghout beheerd.
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2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
2.3.2.1. Bestandskenmerken
In onderstaande tabellen en figuren worden de verschillende bestandskenmerken op niveau van het bos
weergegeven.

Bestandstype
Loofhout
Naaldhout
Naaldhout + loofhout
Open ruimte
Infrastructuur
Totaal

Oppervlakte (ha)
12,97
18,19
39,14
0,49
0,70
71,50

Oppervlakte (%)
18
25
55
1
1
100

Leeftijdsklasse
1 - 20 jaar
21 - 40 jaar
41 - 60 jaar
61 - 80 jaar
Ongelijkjarig
Niet van toepassing
Totaal

Oppervlakte (ha)
3,21
11,10
14,47
4,92
36,60
1,20
71,50

Oppervlakte (%)
4
16
20
7
51
2
100

Sluitingsgraad
< 1/3
1/3 - 2/3
> 2/3
Niet van toepassing
Totaal

Oppervlakte (ha)
14,32
30,50
25,48
1,20
71,50

Oppervlakte (%)
20
43
36
2
100

Mengingsvorm
Stamsgewijs
Groepsgewijs
Homogeen
Niet van toepassing
Totaal

Oppervlakte (ha)
1,93
54,73
13,64
1,20
71,50

Oppervlakte (%)
3
77
19
2
100

Bedrijfsvorm
Hooghout
Niet van toepassing
Totaal

Oppervlakte (ha)
70,30
1,20
71,50

Oppervlakte (%)
98
2
100
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25%

infrastructuur

Figuur 1. Oppervlakteverdeling (%) van Polygoonbos volgens bestandstype.
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Figuur 2. Oppervlakteverdeling (%) van Polygoonbos volgens leeftijdsklasse.
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Figuur 3. Oppervlakteverdeling (%) van Polygoonbos volgens sluitingsgraad.
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Figuur 4. Oppervlakteverdeling (%) van Polygoonbos volgens mengingsvorm.

2%

hooghout
niet van toepassing

98%

Figuur 5. Oppervlakteverdeling (%) van Polygoonbos volgens bedrijfsvorm.
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2.3.2.2. Boomsoortensamenstelling
Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal zaailingen per ha, per boomsoort en per hoogteklasse, dat werd
waargenomen in het domeinbos Polygoonbos.
Zaailingen zijn massaal aanwezig in de oudere grove dennenbestanden en quasi afwezig onder Corsicaanse den.
Gemiddeld worden voor het bos een 8000 zaailingen per hectare geteld. Twee derden daarvan betreft
Amerikaanse vogelkers, die massaal aanwezig is in het bos. Lijsterbes neemt verder nog een 13 procent van het
aantal zaailingen in. De overige zaailingen betreffen diverse loofboomsoorten als zomereik, Amerikaanse eik,
esdoorn, berk, tamme kastanje, robinia, beuk, spork en zwarte els.

Gemiddelde hoogte (cm)
0-49

50-99

150-199

Boomsoort
Amerikaanse vogelkers
Lijsterbes
Esdoorn
Zomereik
Amerikaanse eik
Berk
Tamme kastanje
Zwarte els
Sporkehout
Robinia
Beuk
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Zwarte els
Berk
Hazelaar
Zomereik
Esdoorn
Lijsterbes
Totaal

Polygoonbos

Stamtal (/ha)
5401
785
496
297
200
142
110
89
85
23
23
255
70
59
48
23
23
34
22
8184
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Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. Een
overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag werden geïnventariseerd, wordt gegeven in onderstaande
tabel.
De struiklaag is beperkt aanwezig in polygoonbos (191 levende struiken per hectare). Als gevolg van een lopend
bestrijdingplan Amerikaanse vogelkers is het aantal dode struiken bijna even hoog (133/ha). De struiklaag
bestaat vooral uit lijsterbes (51%)en Amerikaanse vogelkers (31%). Deze laatste soort zal in de toekomst verder
verwijderd worden.
Ook pruim (5%) komt voor in de struiklaag.
Wat betreft de dode bomen in de struiklaag, zijn de meest voorkomende soorten: Amerikaanse vogelkers (89%)
en lijsterbes (7%).

Gemiddelde hoogte
(cm)
200-400

400-600
600-800

Boomsoort
Europese vogelkers
Esdoorn
Hulst
Tamme kastanje
Pruim
Amerikaanse vogelkers
Lijsterbes
Amerikaanse vogelkers
Beuk
Zwarte els
Amerikaanse vogelkers
Totaal

Stamtal levend
(/ha)
4
4
5
7
9
54
97
2
0
4
4
189

Polygoonbos

Stamtal dood
(/ha)
0
0
0
0
0
59
9
51
6
0
7
132
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Boomlaag
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Op basis van het gemiddeld
bestandsgrondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag: grove den (39%), Corsikaanse den
(29%), beuk (13%) en zomereik (5%).
In de dreven komen diverse soorten voor maar zijn tamme kastanje, beuk en Amerikaanse eik wel dominant
aanwezig.
Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten 60% van het gemiddeld bestandsgrondvlak in en
de exoten 40%.
Een volledig overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt gegeven in onderstaande tabel.

Boomsoort
Grove den
Corsikaanse den
Beuk
Zomereik
Amerikaanse eik
Amerikaanse
vogelkers
Berk
Tamme kastanje
Zwarte els
Esdoorn
Moeraseik
Larix
Douglasspar
Lijsterbes
Boskers
Fijnspar
Es
Wilg
Totaal

Stamtal
(/ha)
(%)
155
26,7
119
20,6
119
20,6
34
5,9
12
2,1
57
9,8
13
10
18
10
14
2
1
9
2
1
1
1
579

2,2
1,8
3,2
1,7
2,4
0,3
0,2
1,6
0,3
0,2
0,2
0,2
100,0

Grondvlak
(m²/ha)
(%)
11,0
38,6
8,4
29,4
3,6
12,6
1,4
4,8
1,0
3,7
0,8
2,8
0,3
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6

1,1
2,0
1,3
1,0
0,9
0,6
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
100,0

Volume
(m³/ha)
(%)
95,0
37,6
80,4
31,8
32,3
12,8
12,6
5,0
10,4
4,1
4,2
1,7
2,5
4,7
2,4
1,8
1,7
1,8
1,7
0,8
0,2
0,1
0,1
0,0
252,6

1,0
1,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
100,0

In onderstaande tabel wordt voor de verschillende bestanden de leeftijdsklasse, de hoofdboomsoort, het aandeel
aan inheemse boomsoorten en de mengvorm weergegeven. Een gedetailleerde beschrijving van de
boomsoortensamenstelling per bestand is terug te vinden in bijlage.
Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het bestandsgrondvlak
inneemt.
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden volgende definities
gehanteerd:
- inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het
bestandsgrondvlak innemen,
- exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak innemen,
- inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%,
- exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%,
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- homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het bestandsgrondvlak
inneemt,
- gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten aanwezig zijn en 1
boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal bij
bestanden jonger dan 30 jaar.

Bestandsnummer
1a
2a
3a
4a
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
13y
14a
14b
15a
16a
17a
17b
18y
19a
19t

Leeftijdsklasse
ongelijkjarig
ongelijkjarig
41-60
ongelijkjarig
41-60
1-20
41-60
1-20
ongelijkjarig
ongelijkjarig
ongelijkjarig
21-40
ongelijkjarig
ongelijkjarig
ongelijkjarig
nvt
61-80
61-80
21-40
41-60
41-60
1-20
nvt
21-40
nvt

Hoofdboomsoort
Ps
B
Ps/zE
Ps
Ps
zE
Pc
zE/Pc/Be/tK
Ps
Ps
Ps
Pc
Ps
Ps
Ps/zEl/aE
weiland
B/zE
Pc/Ps
Pc
Pc/Ps
Pc
zE
akker
zE/tPo/bK/Es
parking

Grondvlak
inheems (%)
100
92
89
90
98
/
0
/
82
90
84
0
69
80
69
nvt
75
52
0
24
0
/
nvt
/
nvt

Mengvorm
inheems/gemengd aantal soorten
inheems
gemengd
inheems
homogeen
inheems/exoot
gemengd
inheems
homogeen
inheems
gemengd
inheems
homogeen
exoot
homogeen
inheems/exoot
gemengd
inheems/exoot
gemengd
inheems
homogeen
inheems/exoot
gemengd
exoot
homogeen
inheems/exoot
gemengd
inheems/exoot
gemengd
inheems/exoot
gemengd
nvt
nvt
inheems/exoot
gemengd
inheems/exoot
gemengd
exoot
homogeen
exoot
gemengd
exoot
homogeen
inheems
homogeen
nvt
nvt
inheems
gemengd
nvt
nvt

nvt = niet van toepassing,
/=
In deze bestanden zijn geen metingen uitgevoerd waardoor het exacte aandeel inheemse
boomsoorten in het gemiddeld bestandsgrondvlak niet gekend is. De mengvorm is bepaald op
basis van de algemene bestandsbeschrijving.
Samenvatting:

Inheems/exoot
inheems
inheems/exoot
exoot

Gemengd/homogeen
gemengd
homogeen
gemengd
gemengd
homogeen

Opp. (ha)
7,49
16,07
29,50
6,12
11,12

Opp. (%)
10
23
42
9
16

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat Polygoonbos momenteel bestaat uit 10% gemengde, inheemse
bestanden en voor 23% uit homogene, inheemse bestanden. Overeenkomstig de beheervisie van de afdeling Bos

Polygoonbos

- 21 -

Deel 2 : Algemene beschrijving

& Groen wordt op (lange) termijn gestreefd naar 80% gemengde, inheemse bestanden op basis van
standplaatsgeschikte boomsoorten.
Daarnaast komen 25% bestanden van exoten voor. In deze exotenbestanden moet 30% inheems loofhout worden
ingebracht.
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2.3.2.3. Dendrometrische gegevens
a) Bosbestanden
Polygoonbos wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 579/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van
28,6 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 252,6 m³/ha.
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 134/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 2,2 m²/ha
en een gemiddeld bestandsvolume van 17,7 m³/ha.
Bij het berekenen van de bestandsparameters zijn de open ruimte (bestand 13y en 18y) en de infrastructuur
(bestand 19t) buiten beschouwing gelaten.

Bestandsnummer

Opp.
(ha)

1a
2a
3a
4a
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
13y
14a
14b
15a
16a
17a
17b
18y
19a
19t
Totaal

3,15
5,21
3,99
4,20
1,53
1,26
1,46
0,97
4,82
4,43
2,98
5,35
3,35
5,17
3,30
0,36
3,98
0,95
2,95
6,12
1,37
0,98
0,13
2,81
0,70
71,50

Levende bomen
Stamtal Grondvlak Volume
(ha)
(m²/ha)
(m³/ha)
196
13,2
108,9
1469
29,2
235,9
707
28,4
236,8
982
42,3
338,1
432
24,2
193,8
/
/
/
442
42,4
444,6
/
/
/
447
23,8
207,2
648
28,5
222,1
737
42,4
364
766
40,7
341,3
589
31,6
275,8
491
28,3
240,2
835
27,4
215,7
nvt
nvt
nvt
265
33,8
380,7
570
26,2
209,2
511
28,2
258
295
31,2
323,6
491
46,6
477,7
/
/
/
nvt
nvt
nvt
/
/
/
nvt
nvt
nvt
579
28,6
252,6

Staande dode bomen
Stamtal Grondvlak Volume
(ha)
(m²/ha)
(m³/ha)
393
7,7
57,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
39
1,0
6,8
275
2,2
15,9
/
/
/
0
0,0
0,0
/
/
/
432
5,9
45,3
236
3,2
21,8
39
2,3
21,4
0
0,0
0,0
206
3,0
24,2
216
4,6
38,3
373
3,0
18,8
nvt
nvt
nvt
167
4,0
38,1
432
4,3
32,7
0
0,0
0,0
39
1,8
17,4
0
0,0
0,0
/
/
/
nvt
nvt
nvt
/
/
/
nvt
nvt
nvt
134
2,2
17,7

b) Dood hout
Staand dood hout
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood hout is opgemeten.
Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak wordt het meeste staande dode hout in de boomlaag aangetroffen
bij: Amerikaanse vogelkers (63%), grove den (18%), Corsikaanse den (7%) en tamme kastanje (5%).

Boomsoort

Sortiment

zomereik
Amerikaanse

> 120 cm
> 120 cm

Stamtal
(/ha)
(%)
0
0,2
0
0,3

Polygoonbos

Grondvlak
(m²/ha)
(%)
0,1
3,2
0,1
3,2

Volume
(m³/ha)
(%)
0,8
4,4
0,7
3,7

- 23 -

Deel 2 : Algemene beschrijving

Boomsoort
vogelkers
Larix
grove den
Amerikaanse
vogelkers
Corsikaanse den
Amerikaanse
vogelkers
tamme kastanje
grove den
esdoorn
es
zwarte els
beuk
berk
totaal

Sortiment

Stamtal
(/ha)
(%)

Grondvlak
(m²/ha)
(%)

Volume
(m³/ha)
(%)

> 120 cm
60-199 cm
60-199 cm

0
6
7

0,2
4,3
5,0

0,0
0,3
0,3

1,4
15,5
14,6

0,5
3,3
2,6

2,8
18,4
14,9

60-199 cm
20-59 cm

3
100

2,6
74,4

0,2
1,0

6,8
45,1

1,5
6,8

8,6
38,6

20-59 cm
20-59 cm
20-59 cm
20-59 cm
20-59 cm
20-59 cm
20-59 cm

7
3
1
1
4
1
1
134

5,0
1,9
0,8
0,7
2,8
0,8
1,0
100

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2

4,6
2,3
0,9
0,9
0,9
0,5
0,3
100,0

0,7
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
17,7

4,0
2,2
0,7
0,7
0,6
0,3
0,1
100,0

Liggend dood hout
In verband met het liggend dood hout wordt in onderstaande tabel weergegeven in hoeveel bestanden liggend
dood hout is aangetroffen.

Sortiment
20 - 59 cm
geen
< 5 stuks/ha
5 - 100 stuks/ha
> 100 stuks/ha

Aantal
bestanden
1
0
16
5

Sortiment
60 - 199 cm
geen
1 - 10 stuks/ha
11 - 30 stuks/ha
> 30 stuks/ha

Aantal
bestanden
13
7
1
1

Sortiment
≥ 120 cm
geen
1 - 3 stuks/ha
> 3 stuks/ha

Aantal
bestanden
20
2
0

Met 17,7 m³/ha staand dood hout komt er in het bos al 7 % van het totale houtvolume voor onder de vorm van
staand dood hout.
Precieze cijfers over de hoeveelheid liggend dood hout zijn niet voorhanden, maar aan de hand van bovenstaande
schattingen is duidelijk dat er in het bos reeds voldoende dun (20 - 59 cm) dood hout aanwezig is, en dat vooral
het dik (60 - 199 cm) en zeer dik (≥ 120 cm) liggend dood hout ontbreken.
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Bestandsnummer
1a
2a
3a
4a
5a
5b
6a
6b
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
13y
14a
14b
15a
16a
17a
17b
18y
19a
19t

Opp. (ha)

Bestandstype

3,15
5,21
3,99
4,20
1,53
1,26
1,46
0,97
4,82
4,43
2,98
5,35
3,35
5,17
3,30
0,36
3,98
0,95
2,95
6,12
1,37
0,98
0,13
2,81
0,70

naaldhout + loofhout
loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
naaldhout + loofhout
open ruimte
loofhout
naaldhout
naaldhout
naaldhout
naaldhout
loofhout
open ruimte
loofhout
infrastructuur

Leeftijdsklasse
(jaren)
ongelijkjarig
ongelijkjarig
41-60
ongelijkjarig
41-60
1-20
41-60
1-20
ongelijkjarig
ongelijkjarig
ongelijkjarig
21-40
ongelijkjarig
ongelijkjarig
ongelijkjarig
nvt
61-80
61-80
21-40
41-60
41-60
1-20
nvt
21-40
nvt

Sluitingsgraad

Mengingsvorm

Bedrijfsvorm

1/3 - 2/3
> 2/3
1/3 - 2/3
1/3 - 2/3
< 1/3
< 1/3
< 1/3
< 1/3
> 2/3
> 2/3
< 1/3
1/3 - 2/3
1/3 - 2/3
1/3 - 2/3
> 2/3
nvt
> 2/3
> 2/3
1/3 - 2/3
< 1/3
1/3 - 2/3
1/3 - 2/3
nvt
> 2/3
nvt

groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
homogeen
groepsgewijs
groepsgewijs
groepsgewijs
nvt
homogeen
stamsgewijs
homogeen
groepsgewijs
homogeen
stamsgewijs
nvt
groepsgewijs
nvt

hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
nvt
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
hooghout
nvt
hooghout
nvt

met nvt = niet van toepassing
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2.3.3

Flora

2.3.3.1 Beschrijving van de actuele bosvegetatie
2.3.3.1.1

Inleiding

De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van 30 beschikbare bosvegetatieopnamen.
Dataset
Bosbeheerplannen
Arnout Zwaenepoel

OPNAMEJAAR
2002 - 2004
2001

Aantal
29
1

Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en lintmeter
startend vanaf goed herkenbare repairpunten. Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS nauwkeurig te
lokaliseren.
Elk van deze vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropresidentificatiespectra (Roelandt, 2003). In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een opname met
elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond. Dergelijke diagrammen zijn handige
hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de opname te onthullen.
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengevoegd tot een lokale
vegetatietypologie. Met behulp van een mF/mRxmN ecogram kan dan de standplaats van deze vegetatietypen
gevisualiseerd worden. Gemiddelde Tropres-identificatiespectra per lokaal bostype tonen de verwantschap van
elk bostype met de Vlaamse bostypen.
Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om een vegetatiekaart
van de actuele bosvegetaties mee op te stellen.
De actuele vegetatie is echter sterk bepaald door het inplanten van grotendeels de standplaatsexoot Grove den en
ook de exoot Zwarte (Corsicaanse) den. Verder zijn als exoot ingeplant de Amerikaanse eik, moeraseik, tamme
kastanje, Japanse lork, Douglasspar en Oostenrijkse den.
Zoals de meeste bossen in de Vlaamse zandstreek zijn de actuele vegetaties hoofdzakelijk rompgemeenschappen
die hier in het Polygoonbos tot het Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) kunnen gerekend worden.
Onder de Corsicaanse den komt voornamelijk het " Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos " voor en onder
beuk vinden we door de lichtarmoede en ruwe humus een quasi leeg bos. In de “vegetatie van Nederland” wordt
dit soort bosvegetatie tot een aparte associatie gerekend: het Bochtige smele-Beukenbos (DeschampsioFagetum). Ook de combinatie van Amerikaanse eik en Tamme kastanje kan een vergelijkbaar “uitdovend”
effect hebben op de vegetatie. Ook daar is de kruidlaag bijna onbestaande.
Een hoogst opmerkelijk bostype dat aangetroffen wordt in het Polygoonbos is een bronbostype met voedselarm
uittredend bronwater: het Elzenbronbos (Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum)
Quercion (Verbond van Eiken-Beukenbossen op Voedselarme bodem)
Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum)
1 rompgemeenschap " Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos "
2 rompgemeenschap " Bramenrijk Eiken-Beukenbos "
3 het “lege” Beukenbos
4 derivaatgemeenschap met Amerikaanse eik en Tamme kastanje
Alnion (Elzenverbond)
5 Elzenbronbos (Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum)
2.3.3.1.2

(FQpter)
(FQrub)
(FQ°)
(FQcast)
(COA)

mF/mR.mN-ecogram

Het mF/mR.mN-ecogram (Rogister 1985) toont de ecologische plaats van de lokale bostypen ten opzichte van
twee omgevingsfactoren die zeer bepalend zijn voor de meeste bostypen. Op de X-as wordt de mR.mN waarde
getoond, wat overeenkomt met de trofiegraad (voedingsgraad) of humustypen. Op de Y-as wordt de mF waarde
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uitgezet, hier wordt dus het vochtgehalte van de bodem getoond. Op basis van de Bosinventarisatie-typologie
werd dit ecogram opgedeeld in zones met de ecologische positie van de meeste van de voorkomende bostypen in
Vlaanderen:
BQ
FQ
SC
MF
EC
PC

UFtyp
UFaln
PF
CA
FA
CEA
LQ

Betulo-Quercetum
Fago-Quercetum
Stellario-Carpinetum
Milio-Fagetum
Endymio-Carpinetum
Primulo-Carpinetum

Ulmo-Fraxinetum typicum
Ulmo-Fraxinetum alnetosum
Pruno-Fraxinetum
Cirsio-Alnetum
Filipendulo-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Lysimachio-Quercetum

Indien de opnamen gemaakt zijn in bos van minstens 70 jaar oud en niet in recent gestoorde delen zoals
kapvlakten dan kan het ecogram een aanduiding geven van de vermoedelijke PNV op die plek.
mR.mN/mF-Ecogram van 3 bostypen van Polygoonbos
0,00
3,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

4,00

FQ

5,00

6,00

7,00

EC
SC
of
MF

BQ

UFt

PC
UFa

PF

LQ
CEA

FA
CA

8,00

9,00

10,00
1 FQpter

2 FQrub

5 COA

4 FQcast

Afgaande op bovenstaand gemiddeld ecogram voor de bostypen kunnen we Bostypen 1, 2 en 4 bij het FagoQuercetum (FQ) rekenen. Het bostype 5 ligt in de Elzen-Eikenbos zone (LQ). Bostype 3 heeft geen waarde
door het gebrek aan kruidsoorten.
Dit resultaat is conform het resultaat bekomen via de floristisch-syntaxonomische analyse. Hun ecologische
positie komt dus overeen met wat we verwachten volgens deze analyse. Dit betekent dat we er kunnen van
uitgaan dat de meeste van deze lokale actuele bostypen relatief stabiele bostypen zijn (zie verder).
Voor 15 bosvegetatie-opnamen uit het Polygoonbos konden mF, mR en mN waarden uitgerekend worden op
opnameniveau (zie grafiek hieronder). Voor de overige 15 opnamen was dat niet mogelijk omdat deze geen
informatie bevatten om deze berekening mee uit te voeren (geen kruidsoorten aanwezig met gekende Ellenberggetallen). Daardoor komt het bostype 3 niet voor op het ecogram. De gemiddelde waarde uit de vorige grafiek
wordt uitgesplitst in de afzonderlijke waarden voor elke opname en men krijgt een puntenwolk voor elke
bostype. De mate van spreiding van deze puntenwolk vertelt ons iets over de ecologische spreiding die er binnen
elk bostype te zien valt.
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mR.mN/mF-Ecogram van 18 vegetatie-opnamen van Polygoonbos
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Bostype 1: De meeste punten liggen dicht bij elkaar in een zone waar de mR.mN/mF waarden van met
Adelaarsvaren gedomineerde opnamen zich steeds situeren. In totaal gaat het hier om 10 punten die op de
waarde 6/5 liggen.
Bostype 2: De waarden liggen hier meer gespreid en een deel ervan ligt in de BQ of SC-zone. Vermits het hier
gaat om een soortenarme, slechts door Bramen gedomineerde rompgemeenschap doet elke extra soort de
berekende mR.mN/mF waarde onmiddellijk sterk afwijken.
Bostype 3: Geen berekende waarden door gebrek aan kruidsoorten.
Bostype 4: Deze opname bevindt zich ook op waarde 6/5 door de aanwezigheid van Adelaarsvaren.
Bostype 5: Deze twee opnamen liggen in de zone van het Elzen-Eikenbos (LQ). Dit is niet zo verwonderlijk
vermits de bronbosopnamen gemaakt zijn in een Elzen-Eikenbos zone.
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2.3.3.1.3

Synoptische tabel

Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 30 opnamen die gebruikt werden voor
het opstellen van de lokale typologie. Bij elke soort wordt voor elk lokaal bostype de presentie P (%) en de
karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.
Karakteristieke bedekking tussen
0–5%
5 – 10 %
10 – 25 %
25 – 50 %
50 – 75 %
75 – 100 %

BOOMLAAG
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Fagus sylvatica
Quercus rubra
Pseudotsuga menziesii
Prunus serotina
Castanea sativa
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Abies alba
Larix decidua
Betula pendula
Alnus glutinosa
Alnus incana

Grove den
Zwarte den
Beuk
Ame eik
Douglasspar
Ame vogelkers
Tamme kastanje
Zomereik
Gewone esdoorn
Gewone zilverspar
Europese lork
Ruwe berk
Zwarte els
Witte els

STRUIKLAAG
Prunus serotina
Sorbus aucuparia
Acer pseudoplatanus
Lonicera periclymenum
Ilex aquifolium
Prunus avium
Castanea sativa
Corylus avellana

Ame vogelkers
Wilde lijsterbes
Gewone esdoorn
Wilde kamperfoelie
Hulst
Zoete kers
Tamme kastanje
Hazelaar

KRUIDLAAG
Pteridium aquilinum
Rubus fruticosus
Prunus serotina
Dryopteris dilatata
Sorbus aucuparia
Acer pseudoplatanus

Adelaarsvaren
Gewone braam
Ame vogelkers
Brede stekelvaren
Wilde lijsterbes
Gewone esdoorn

klasse
+
1
2
3
4

1
N=
P
64
36
18
18
9
9
9
9
9
9

11
KB
3
3
+
3

2
N=
P
55
18
18
18
27
9
9
9

3
11 N= 5
KB P KB
3 20
4
100 2
40 +
3

4
5
N= 1 N= 2
P KB P KB

100
100 2
100

+
9

20
40

50
50 4
50

1
2
3
4
N= 11 N= 11 N= 5 N= 1
P KB P KB P KB P KB
45 1
55 + 40 1
36
64
20
18
9
9
9
9
100

5
N= 2
P KB
100
50
50

100
1
N=
P
100
73
18
9
9

11
KB
3
2
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2
N=
P
9
73
36
73

3
4
11 N= 5 N= 1
KB P KB P KB
100
1 60
100
20
100
+ 20
20
36
40

5
N= 2
P KB
100
50
50
50
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Teucrium scorodonia
Ilex aquifolium
Sambucus nigra
Equisetum sylvaticum
Athyrium filix-femina
Lysimachia vulgaris
Lonicera periclymenum
Juncus bulbosus
Viola palustris
Salix aurita
Ribes rubrum
Agrostis capillaris
Quercus robur
Acer platanoides
Glyceria fluitans
Fraxinus excelsior
Equisetum palustre
Calamagrostis canescens
Blechnum spicant
Quercus rubra

Valse salie
Hulst
Gewone vlier
Bospaardestaart
Wijfjesvaren
Grote wederik
Wilde kamperfoelie
Knolrus s.l.
Moerasviooltje
Geoorde wilg
Aalbes
Gewoon struisgras
Zomereik
Noorse esdoorn
Mannagras
Gewone es
Lidrus
Hennegras
Dubbelloof
Ame eik

MOSLAAG
Sphagnum species
Atrichum undulatum
Mnium hornum
Pellia epiphylla

Veenmos (G)
Gewoon rimpelmos
Gewoon sterremos
Gewone pellia

18
9
9

50

100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1
2
3
4
5
N= 11 N= 11 N= 5 N= 1 N= 2
P KB P KB P KB P KB P KB
50
50
50
50

De verschillende bosvegetatietypen worden hieronder verder beschreven aan de hand van enkele rubrieken:
Beschrijving
Een algemene beschrijving legt het verband tussen actueel bostype en de BWK-kartering (KAART 2-11
: Biologische waarderingskaart). Bovendien wordt er in deze algemene beschrijving ook andere
veldwaarnemingen besproken. Deze leveren een ruimer beeld van het desbetreffende bostype op
doordat er meer soorten besproken worden dan louter deze die in de bosvegetatieproefvlakken te vinden
zijn.
Lokaaltypische soorten
Een lijst met lokaaltypische soorten werd bepaald met behulp van de IndVal-score vertrekkende vanuit
de synoptische gegevens van de lokale typologie. Deze lokale “kensoorten” kunnen dan vergeleken
worden met wat uit de literatuur bekend is als kensoortencombinaties.
Tropres-identificatiespectrum
Een gemiddeld identificatiespectrum mbv alle opnamen van elk lokaal bostype werd op basis van de
Tropres-score berekend voor elk vegetatietype uit de gewestelijke bosinventarisatie (Roelandt 2001).
De individuele Tropres-scores worden adhv de TPab-formule berekend. Hiermee wordt elk lokaal
bostype in het referentiekader van de gewestelijke bosinventarisatie geplaatst.
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2.3.3.1.4

Het Quercion

We onderscheiden voor het verbond van eiken-beukenbossen op voedselarme bodem (het Quercion) lokaal twee
bostypen die beide tot de associatie van de Eiken-Beukenbossen kunnen gerekend worden (het FagoQuercetum). Beide zijn rompgemeenschappen, dwz dat ze niet erg rijk zijn aan de typische soorten. De ene
wordt gedomineerd door Adelaarsvaren en in de andere komt de Gewone braam sterk op de voorgrond treden.
Verder komen nog twee andere typen voor die als afgeleiden van de vorige twee kunnen beschouwd worden. Bij
beide is de reeds soortenarme vegetatie nu ook nog eens zeer ijl geworden door lichtgebrek en/of door de
verzuring veroorzaakt door een ruwe humus. In het ene geval heeft men te maken met door Beuk gedomineerde
bestanden en in het andere geval met door Amerikaanse eik en Tamme kastanje gedomineerde bestanden.
Op het terrein komen deze typen vleksgewijs door elkaar voor zodat het moeilijk is om deze apart in kaart te
brengen. Op de actuele kaart worden deze bostypen dan ook als één zone aangeduid, deze van het EikenBeukenbos (Fago-Quercetum).
Uit de synoptische tabel blijkt dat de inheemse, standplaatsgeschikte loofhoutsoorten nog sterk in de minderheid
zijn ten opzichte van het exotische naald- en loofhout dat er aangeplant is. Ook Grove den is veel aangeplant.
Vandaar dat veel van de bestanden op de biologische waarderingskaart als PPms en PPmb gekarteerd zijn.
Herstel van de oorspronkelijke bosvegetatie en het tot stand komen van een rijker gestructureerd ecosysteem op
basis van Zomereik, Wintereik, Zachte en Ruwe Berk en Beuk zal tijd vragen. Op de BWK wordt de ondergroei
van deze dennenbestanden slechts ingeschat als deze van een Berken-Eikenbos (Qb), terwijl de
vegetatieopnamen eerder in de richting van het Eiken-Beukenbos wijzen (Qs).

Bostype 1: Adelaarsvarenrijke Eiken-Beukenbos
Dit bostype wordt vooral getypeerd door de hoge bedekkingen aan Adelaarsvaren. Verder komt ook Gewone
braam naar voor als lokaaltypische soort.
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
mF: mesofiel
mR: acidoclien-acidofiel
mN: zwakke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een mor-humus.
Rododendron-bos
Parelgras-Beukenbos 700
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
600
Ruigt-Elzenbos

500

Moesdistel-Elzenbroek

400

Wilgenvloedbos

300

Duinbos

200

typisch Berken-Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos

100
Populieren-beemd

0

Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos
Essenbronbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met Tpab-score voor
kruidlaag
opgebouwd
uit
11
vegetatieproefvlakken 1/a/1, 1/a/2, 10/a/1,
11/a/1, 11/a/3, 12/a/1, 14/a/1, 16/a/1, 17/a/1,
5/a/1, 7/a/1: verwantschap van deze opnamen
met het Adelaarsvarenrijk Eiken-Beukenbos.

Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 2: Bramenrijke Eiken-Beukenbos
De combinatie van en hoge bedekkingen van Gewone braam en Brede stekelvaren typeert dit bostype.
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
mF: Hygroclien-mesofiel
mR: acidoclien-acidofiel
mN: sterke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een moder-humus.
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Rododendron-bos
Parelgras-Beukenbos 250
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
200
Ruigt-Elzenbos
typisch Berken-Eikenbos
Moesdistel-Elzenbroek

150

Wilgenvloedbos

100

Duinbos

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos

50

Populieren-beemd

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos

0

Populieren-ruigte

Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Brandnetel-Vlierenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

Elzen-Essenbos

Bostypenspectrum met Tpab-score voor
kruidlaag
opgebouwd
uit
11
vegetatieproefvlakken 13/a/1, 13/a/2, 15/a/1,
2/a/2, 2/a/3, 3/a/1, 3/a/2, 4/a/1, 8/a/1, 9/a/1,
9/a/2: verwantschap van deze opnamen met
het bosbesrijke, typische en Amerikaanse
vogelkersrijke Berken-Eikenbos

typische Wintereiken-Beukenbos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos

Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos

Essenbronbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos

typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 3: Het lege Eiken-Beukenbos
Vijf vegetatieopnamen werden gemaakt werd in de zones waar Beuk domineert en waar er verder maar een
schaarse ondergroei te vinden valt.
De meest kenmerkende soorten voor dit vegetatietype (op basis van IndVal) zijn hier lokaal in Polygoonbos:
In de boomlaag: Beuk en in mindere mate Amerikaanse eik en Ruwe berk.
In de kruidlaag: wijzen Gewone braam en Brede stekelvaren op de verwantschap met bostype 2.
Rododendron-bos
Parelgras-Beukenbos 120
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
100
Ruigt-Elzenbos
typisch Berken-Eikenbos
80
Moesdistel-Elzenbroek
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
60
Wilgenvloedbos
Witbol Berken-Eikenbos
40
Duinbos
Witbol Eiken-Beukenbos
20
Populieren-beemd

0

Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos
Essenbronbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit 5 opnamen (10/a/2,
12/a/2, 2/a/1, 7/a/2, 8/a/2): deze opnamen
vertonen op basis van de boomlaag door de
dominantie
van
Beuk
de
grootste
verwantschap met het Gierstgras-Beukenbos.
De kruidlaag wijst echter in de richting van
het Bramenrijke Eiken-Beukenbos.

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos
Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Bostype 4: Het Amerikaanse eik-Kastanjebos
Dit bostype is hier slecht beschreven omdat slechts één vegetatieopname gemaakt werd in de zone waar
Amerikaanse eik en/of Tamme kastanje domineert en waar er verder maar een schaarse kruidlaag te vinden valt.
Deze éné opname is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
mF: mesofiel
mR: acidoclien-acidofiel
mN: zwakke nitrificatie
Het humustype betreft volgens de mR.mN waarde een Mor-humus.
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Rododendron-bos
Parelgras-Beukenbos 14
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
12
Ruigt-Elzenbos

10

Moesdistel-Elzenbroek

8

Wilgenvloedbos

6
4

Duinbos

typisch Berken-Eikenbos
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
Witbol Berken-Eikenbos
Witbol Eiken-Beukenbos

2
Populieren-beemd

0

Populieren-ruigte

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos

Brandnetel-Vlierenbos

Amerikaanse eik-Kastanjebos

Elzen-Essenbos

typische Wintereiken-Beukenbos

Elzenrijk Iepen-Essenbos

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

droog Iepen-Essenbos

Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos

Essenbronbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos

2.3.3.1.5

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit opname 11/a/2:
deze ene opname vertoont de grootste
verwantschap met het Amerikaanse eikTamme kastanjebos,

typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos

Het Alnion

Het Elzenverbond wordt in Polygoonbos niet vertegenwoordigd door het zeldzaam geworden Elzenbroekbos
maar door het nog veel zeldzamere Elzenbronbos. Dit bronbostype komt slechts op één plek voor in
Polygoonbos en wel aan de oostelijke zijde waar de Polygonebeek als een bronbeekje het bos verlaat.

Bostype 5: Het Elzenbronbos( Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum)
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als:
mF: hygrofiel-hygroclien
mR: acidoclien
mN: matige of normale nitrificatie
Het is dus een eerder nat, mesotroof bos op zwak zure grond.
Lokaal komen, op basis van hun IndVal-waarde, Wijfjesvaren, Bospaardestaart, Wilde kamperfoelie en Grote
wederik als de meest typische soorten naar voor. De in van der Werf (1991) beschreven subassociaties met
wederik of met pellia komen nog het best overeen met de hier gevonden soortcombinatie. Vooral de
aanwezigheid van Bospaardestaart samen met Moerasviooltje, Grote wederik, Haarmos, Veenmos, Geoorde wilg
en Wilde kamperfoelie evenals de niet in de opnamen vermelde Bosbies wijzen in die richting. In de vegetatie
van Nederland wordt dit bostype opgenomen in het Elzenzegge-Elzenbroek als de subassociatie met Bittere
veldkers.
Het pure bronbosgedeelte ligt ingebed in een nat en voedselarm bos dat nog de meeste verwantschap vertoont
met het Elzen-Eikenbos, vandaar dat de opnamen in het ecogram ook als een nat type Elzen-Eikenbos kunnen
gezien worden. Aan de soortenlijst in uit de synoptische tabel kunnen we nog Dubbelloof en Pijpestrootje
toevoegen die ook langs het bronbeekje gevonden worden.
De ondiepte in bestand 14a kan wellicht ook als een zwak ontwikkeld Elzen-Eikenbos aanzien worden.
Rododendron-bos
Parelgras-Beukenbos 30
soortenarm Berken-Eikenbos
Elzen-Eikenbos
Bochtige smele-rijk Berken-Eikenbos
Elzenbroekbos
Bosbesrijk Berken-Eikenbos
25
Ruigt-Elzenbos
typisch Berken-Eikenbos
20
Moesdistel-Elzenbroek
Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos
15
Wilgenvloedbos
Witbol Berken-Eikenbos
10
Duinbos
Witbol Eiken-Beukenbos
5
Populieren-beemd

0

Populieren-ruigte
Brandnetel-Vlierenbos
Elzen-Essenbos
Elzenrijk Iepen-Essenbos
droog Iepen-Essenbos
Essenbronbos
vochtig Eiken-Haagbeukenbos
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos

Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
Amerikaanse eik-Kastanjebos
typische Wintereiken-Beukenbos
Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

Bostypenspectrum met tropresscore voor
kruidlaag opgebouwd uit opnamen 13a2 en
16a2: verwantschap van deze opnamen met
het Elzenbroekbos en Elzen-Eikenbos.
Het pure bronbosgedeelte ligt ingebed in een
nat en voedselarm bos dat nog de meeste
verwantschap vertoont met het ElzenEikenbos

Meiklokjesrijk Gierstgras-Beukenbos
typisch Gierstgras-Beukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
droog Eiken-Haagbeukenbos
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2.3.3.1.6

Jonge aanplantingen op landbouwgrond

Perceel 19a is een bosuitbreidingsgebied waar op voormalige landbouwgrond een aanplanting is gebeurd met
vooral Zomereik, Haagbeuk en Linde.
Actueel vinden we er in de ondergroei een vegetatie die nog nauw aansluit bij het voormalige grasland van voor
de bebossing. We vinden er bvb Ruw beemdgras, Grote vossestaart, Kruipende boterbloem, Kleefkruid, Grote
brandnetel, Gestreepte witbol, Bergbasterdwederik, Harig wilgeroosje, Paardebloem, Kropaar, Gewone
glanshaver, Ganzevoet, Moesdistel, Vogelmuur, Speerdistel, Ridderzuring, Veldzuring, Voederwikke, Zachte
dravik en Paarse dovenetel. Er zijn reeds enkele soorten aanwezig die reeds op een beginnende bosontwikkeling
wijzen: Gewone vlier, Brede stekelvaren, Mannetjesveren, Heggedoornzaad en een soort viooltje. Boom- en
struiksoorten zaaien zich reeds uit. Zaailingen en juvenielen van Bosroos, Meidoorn, Zoete kers, Gelderse roos,
Linde, Wilde kardinaalsmuts en Gewone es worden er reeds gevonden.
Welke richting dit bestand zal uitgaan kan moeilijk voorspeld worden. Het uiteindelijke bostype dat zich zal
onwikkelen zal de eerste eeuw zeker een voedselrijker type zijn dan wat in de rest van het Polygoonbos
aanwezig is. Vermoedelijk zal de vegetatie zich richting Eiken-Haagbeukenbos ontwikkelen. Blijft de vraag
hoe lang het zal duren voor de typische oud-bos soorten zullen verschijnen.
2.3.3.2 Kaart van de actuele bosvegetatie
Zie KAART 2-12, Bijlage 1
Bosvegetaties
Quercion
Een complex van onverzadigde Eiken-Beukenbos- vegetaties
rompgemeenschap " Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos "
rompgemeenschap " Bramenrijk Eiken-Beukenbos "
derivaatgemeenschap met Amerikaanse eik en Tamme kastanje
het “lege” Beukenbos
het Elzen-Eikenbos
Alnion
Het Elzenbronbos (ingebed in Elzen-Eikenbos)
2.3.3.3 Kaart van de potentiële bosvegetatie
Zie KAART 2-13, Bijlage 1
Op de PNV-kaart (De Keersmaeker et al., 2001) (KAART 2-13 in Bijlage 1) is de grootste oppervlakte
voorbehouden voor de natte variant van het “typische Eiken-Beukenbos”. Centraal en aan de noordwestelijke
zijde zijn de volgens de bodemkaart kleiachtige bodems voorbehouden aan het “Beukenbos, EikenHaagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos”. Bovendien wordt er een Elzen-Vogelkersbostype gesitueerd op de
profielloze bodems aan de zuidoostelijke rand.
Van het voorkomen van een van de bostypen uit het Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke EikenBeukenbos is geen aanduiding gevonden in de opnamen. Vandaar dat deze kaart adhv de actuele vegetatiekaart
is aangepast om de onderstaande kaart van de potentiële bosvegetatie te bekomen.
De Potentiële bosvegetatie in het Polygoonbos bestaat uit: (Zie KAART 2-14 in Bijlage 1)
Het Quercion
Het Eiken-Beukenbos
Het Elzen-Eikenbos
Het Alnion
Het Elzenbronbos (ingebed in Elzen-Eikenbos)
Het Carpinion
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2.3.3.4
2.3.3.4.1

Beschrijving van de potentiële bostypen
Het Quercion

Het Wintereiken-Beukenbos
De mooiste voorbeelden van het Wintereiken-Beukenbos (in de literatuur: Fago-Quercetum) worden gevonden
op de droge zure leembodems of zandleembodems (waar tertiaire zanden dagzomen) in de zandleem- en
leemstreek. In de leemstreek is de climaxvorm van het Wintereiken-Beukenbos, een bos gedomineerd door
Beuk waar Wintereik en Zomereik gemengd voorkomen, veel te vinden. Veel meer treft men dit bostype aan als
een door Zomereik gedomineerd bos, waar Beuk kan bijgemengd staan. De Beuk wordt er dan meestal door de
bosbouwer uitgehouden. In het verleden werd dergelijk Wintereiken-Beukenbos vaak als hakhout of middelhout
beheerd, bosbeheersvormen die de Beuk benadeelden. Grove den wordt hier ook veel aangeplant, en deze soort
kan er imposante hoogtes bereiken, waar de groei in het Berken-Eikenbos mee verbleekt.
Door de soms zeer open structuur van deze bossen – vooral dan in geval van beukendominantie -worden ze door
recreanten hoog gewaardeerd. Overmatige recreatie, vooral buiten de paden (mountainbikes, oriëntatieloop,
loslopende honden, ...) kan echter behoorlijk wat verstoring met zich meebrengen (ook naar fauna toe). Hier in
Polygoonbos is daar minder kans toe omdat we vooral met door Bramen of Adelaarsvaren gedomineerde
bestanden te maken hebben. Ook grondbewerking en bemesting lijden tot verstoorde en gedegradeerde vormen
van dit bostype.
Het omvormen van goed ontwikkelde oude Wintereiken-Beukenbos-loofhout naar aanplanten met exoten of
Grove den, of het omzetten naar heide in kader van natuurontwikkeling zijn uit den boze. De natuurhistorische
waarde van deze bossen is, gezien hun lange ontwikkelingstijd en specifieke flora, zeer hoog. Hier in
Polygoonbos is dit bostype echter slechts als onverzadigde gemeenschap aanwezig. Van de typische Lelietjevan-dalen en Dalkruid wordt slechts de laatste op één plaats gevonden
Het beheer moet zich richten op het geleiden van de recreatiedruk en het beschermen van de mooiste
voorbeelden in bosreservaten. Bij exploitatie wordt bodemverdichting en omwoeling zo veel mogelijk vermeden.
Waar exoten en Grove den de overhand hebben wordt in het kader van een natuurgetrouwe bosbouw best
gekozen voor een geleidelijke omvorming. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kan op sommige plaatsen
echter nodig zijn.
In de gewestelijke bosinventarisatie worden 6 subtypen onderscheiden: De vier eerste typen kunnen eigenlijk
ook soms onverzadigde vormen zijn van andere bostypen als het Gierstgras-Beukenbos of het arme EikenHaagbeukenbos. Ze zijn echter zo arm aan karakteristieke soorten dat ze het meest verwant zijn aan het relatief
soortenarme Wintereiken-Beukenbos. In totaal maken deze zes typen 16,2% van het Vlaamse bosareaal uit.
Het Witbolrijk Eiken-Beukenbos (RG)
Het Amerikaanse vogelkers Eiken-Beukenbos (DG)
Het Bramenrijk Eiken-Beukenbos (RG)
Het Amerikaanse eik-Kastanjebos (DG)
Het Adelaarsvaren Wintereiken-Beukenbos (RG)
Het typische Wintereiken-Beukenbos
De laatste wordt als de best ontwikkelde vorm beschouwd. In het polygoonbos vinden we actueel vooral
onverzadigde typen. De omvorming van de Dennenbestanden naar meer gemengde bestanden op basis van
inheemse, standplaatsgeschikte soorten zal de verdere rijping van naar een verzadigde gemeenschap mogelijk
maken. Bij een langdurig beheer als homogeen dennenbos kan, door verregaande verzuring van de bodem de
vegetatie doen afglijden richting Berken-Eikenbos.
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Het Elzen-Eikenbos
Het Elzen-Eikenbos (in de literatuur: Lysimachio-Quercetum) plaatst zich ruimtelijk tussen de zure bossen van
het Quercion op de droge tot vochtige zandige bodems en de bossen van het Alnion op de zeer natte
waterverzopen zandige of venige bodems. Langs de ene zijde grenst het dus aan Berken-Eikenbos of (Winter)Eiken-Beukenbos en aan de andere kant aan het Elzenbroek. Het komt voor op natte zandbodems of lemige
zandbodems. De watertafel is nooit veraf maar deze terreinen worden slechts in zeer natte jaren eens
overstroomd. Deze gronden zijn daardoor niet nat genoeg voor veenvorming maar de bodems kunnen wel erg
humeus zijn. De meeste van deze gronden zijn ideaal voor weiland omdat ze vochtig genoeg zijn en toch genoeg
draagkracht bezitten, in tegenstelling tot veengronden. De grootste bedreiging is daardoor de ontginning. Het
bostype komt ook voor op ontwaterd veen. In Vlaanderen bestaat 2% van het bosareaal uit dit bostype
Volgens velen is heeft het Elzen-Eikenbos geen recht op de status van associatie aangezien deze gemeenschap
geen echte eigen kensoorten heeft. Het Elzen-Eikenbos wordt namelijk getypeerd door een combinatie van
zuurminnende soorten typisch voor het Quercion ( = Bossen op voedselarme grond: Berken-Eikenbos en
Wintereiken-Beukenbos) en vochtminnende soorten uit het Elzenbroek. Het is een echt overgangstype tussen
twee vegetaties. Deze combinatie komt echter op het terrein veel voor en het wordt dan ook ten behoeve van de
terreinbeheerder toch als aparte groep beschreven.
In dit bostype kwamen in de gewestelijk bosinventarisatie ook opnamen uit terreinsituaties met verschillende
achtergrond terecht:
- opnamen uit echte overgangssituaties zoals die van nature voorkomen in een terreingradiënt van vocht naar
droog (net zoals tussen droge heide en ven tussensituaties bestaan);
- opnamen uit voormalige Elzenbroekbossen, die door ontwatering net genoeg verdrogen en veraarden om
deze soortencombinatie mogelijk te maken. Hierbij moet deze situatie dan wel in de tijd stabiel genoeg zijn
want bij verdere mineralisatie kan Ruigt-elzenbos ontstaan;
- rabattenbossen waarbij de combinatie van nog enkele vochtminnende elzenbroeksoorten in de greppels en
droger/zuurminnende soorten op de rabatten ook een dergelijke combinatie leveren.
In Polygoonbos komt het Elzen-Eikenbos actueel reeds voor in het bronbosvalleitje, als graduele overgang naar
het omliggende drogere Eiken-Beukenbos. Potentieeel strekt deze zone zich nog meer stroomopwaarts uit. Ook
de poelen dicht bij “den doel” zijn potentiële plaatsen waar het Elzen-Eikenbos kan opslaan. De watertafel valt
er tijdens het seizoen te ver terug om er een Elzenbroek te laten ontwikkelen.
Het beheer focust zich op het beheer van de watertafel. Zo nodig moeten eventuele sloten afgedamd worden om
een verder ontwatering tegen te gaan of om instromen van verontreinigd (bemest) water tegen te gaan. De
standplaats is geschikt voor Zomereik, Zwarte els, Zachte berk en Ratelpopulier. Ruwe berk doet het er minder
goed wegens te nat.
Een beheer dat er op gericht is het Elzenbronbos in stand te houden zal ook ten goede komen aan de vochtignatte omgeving van het Elzen-Eikenbos er rond.
2.3.3.4.2

Het Alnion

Het Elzenbronbos
Het Elzenbronbos (in de literatuur: Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum) is het bostype rond bosbronnen buiten
de kalkstreek. Indien het water kalkrijker zou zijn dan zou men op deze plaats het Essenbronbos aantreffen. Het
Elzenbronbos is beperkt tot brongebieden met uittredend zuurstofrijk water van gelijkmatige temperatuur, soms
basenrijk, maar zeker kalkarm. Zwarte els is er de dominante soort, maar in geringe mate kunnen ook Gewone
es of Berk voorkomen. Alhoewel kensoorten als Bittere veldkers en Paarbladig goudveil hier in Polygoonbos
niet aangetroffen zijn, wijst de Bospaardestaart toch op dit bostype. Alleen al het voorkomen van deze zeldzame
soort maakt deze zone het koesteren waard.
Het beheer van dit bostype moet vooral gericht zijn op het voorkomen van ontwatering en voedselaanrijking van
stroomopwaarts voorkomend grondwater in het infiltratiegebied van de bronnen. Gelukkig ligt het
infiltratiegebied grotendeels in het Polygoonbos zelf en is er daardoor weinig kans op dergelijke gevaren.

Polygoonbos

- 36 -

Deel 2 : Algemene beschrijving

Te zware overschaduwing kan ook een probleem zijn. Volledig openkappen is niet nodig maar kleinschalige
open plekken in dezelfde bronbeekzone kunnen ten goede komen aan de meer lichtbehoevende
brongemeenschappen. Bij uitvoeren van beheermaatregelen in deze zone moet de uiterste voorzichtigheid aan
de dag gelegd worden. Deze gemeenschappen zijn uiterst kwetsbaar, zelfs in de winter omdat veel van de
kensoorten wintergroen zijn en het water nooit bevriest.

2.3.3.4.3

Carpinion of Fagion

Op voedselrijke bodem, ver verwijderd van een permanente grondwatertafel, kan een bostype ontstaan dat
enerzijds verwant is met het verbond der Beukenbossen (Fagion) of met het verbond der EikenHaagbeukenbossen (Carpinion). Waar de bodem van nature te nat is voor Beuk (bvb bij stuwwatertafel) of waar
deze soort er door de mens uitgeselecteerd wordt, zal een Eiken-Haagbeukenbostype ontstaan. Waar beuk tot
dominantie komt, zal een Beukenbostype zich kunnen ontwikkelen als PNV.
Op verzuringsgevoelige bodems zoals hier in het Polygoonbos is het echter aangeraden geen monoculturen van
Beuk aan te planten. Deze boomsoort geeft aanleiding tot een extern humustype (Mor of Moder) en de bodem
eronder zal ongetwijfeld verzuren. In Polygoonbos werden de aanplantingen in perceel 19a uitgevoerd met
verscheidene boomsoorten met een mild humustype wat een duurzaam behoud van de aanwezige bodemrijkdom
zal ondersteunen. Nu reeds zaaien verschillende soorten waaronder de gewone es zich reeds uit. Vooral Linde,
Gewone es en Haagbeuk zijn in deze optiek de te bevorderen boomsoorten.
2.3.3.5

Aan te raden boomsoorten

Volgende soorten zijn bij aanplanting een aan te raden keuze of zijn bij natuurlijke verjonging te bevoordeligen.
Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende bostypen in het
gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001). In tweede instantie is gekozen voor die soorten die niet alleen
inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op lange termijn niet in gedrang brengen
Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen
zoveel mogelijk de meer eisende en standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan
nutriënten via de bladval maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse, 2001).
Daarom wordt bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk en worden deze laatste
afgeraden als monocultuur.
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Zone op de potentiële bosvegetatiekaart
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Beschrijving van de open vegetaties
De flora van het bos en wastines in de periode 1760 – 1950 (Uit “De bossen van
Vlaanderen.” door G.Tack en P. vanden Bremt)

“In zijn 'Botanographie Belgique ' ( 1827 ) refereert Thémistocle Lestiboudois ( 1797 - 1876 ) niet minder dan
tachtigmaal naar het gebied ' Het Geluveld ' tussen Menen en Ieper. Blijkbaar moet hij het een uiterst interessant
excursiepunt gevonden hebben wat betreft de aanwezige flora in die tijd. Ook Desmazières ( 1787 - 1862 ) met
zijn ' Supplément à la Botanographie Belgique et aux Flores du Nord de la France ' ( 1823 ) verwijst er
meerdere malen naar.
Het ' Nonnebos ' met zijn uitlopers besloeg rond 1775 een totale oppervlakte van 3.100 ha en werd als
middelhout beheerd , soms ook uitsluitend als hakhout. Slechts 140 ha werden als wastine gekarteerd. De
wastines van het Geluveld ( vooral gelegen op Geluveld, Zonnebeke en Zillebeke ) hadden een heide-achtig
karakter. Maar qua botanische samenstelling zullen ze er wel enigszins anders uitgezien hebben dan deze uit de
aanpalende Vlaamse Zandstreek. Immers, het Geluveld lag in volle Zandleemstreek en de bodem is er
grinthoudend. Hier en daar moeten er natte, venige depressies of kleine poelen in het landschap zijn
voorgekomen. Want beide bovengenoemde Franse botanisten hebben het daar meer dan eens over. De wastines
strekten zich hoofdzakelijk uit over de slechtste, vaak waterrijke bodems. De bossen daarentegen lagen op de
wat betere bodems, waaronder ook droge zanderige gronden.
De wastines van het Geluveld moeten rond 1820 nog uiterst gevarieerd zijn geweest, met een hele reeks
ecologisch bijzonder interessante overgangssituaties tussen nat en droog, voedselarm en voedselrijk en zelfs zuur
en kalkrijk.
De plantengroei van vochtige, venige heiden met o.a. gewone dophei, snavelbies- en zonnedauwsoorten, was er
in Lestiboudois' tijd nog opvallend aanwezig. Een nu in Vlaanderen zeer zeldzame plant als beenbreek kwam er
toen algemeen voor.
De moerassige en venige zandleembodems waren ook voor rariteiten zoals slank wollegras, vlozegge en vooral
veenorchis een geschikt toevluchtsoord.
De botanische kwaliteiten konden er eenvoudigweg niet op. Laagveenvegetaties, onder invloed van kalkrijke,
iets voedselrijke kwel, met als uitschieters breed wollegras, armbloemige waterbies en knopbies, ontbraken er
niet. De laatste plant werd er niet door Lestiboudois opgemerkt, maar wel door Lecocq in 1833 in het door de
militairen in gebruik genomen, lokaal moerassige deel van het Polygoon (Zonnebeke). Deze vondst werd
hoogstwaarschijnlijk iets later overgedaan door Wallays die als vindplaats 'dans les bruyères près d'Ypres' opgaf.
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In de onbestendige pioniersgemeenschappen op naakte, vochtige bodems (oevers van drooggevallen poeltjes,
karresporen, afgeplagde terreintjes, ... ) kwamen soorten als dwergvlas en draadgentiaan op het Geluveld ook
nog goed aan hun trekken.
Tot de door Lestiboudois opgetekende bosflora behoorden strikte bossoorten van de Eiken - Beukenklasse zoals
Hangende zegge, vogelnestje, heelkruid en berghertshooi. De bossen op de droge zanderige bodems waren
alweer van het open - bostype. Het - naar Lestiboudois ' zeggen - veelvuldig voorkomen van lichtminnende
kleine struiken zoals stekelbrem, verfbrem, gaspeldoorn en kruipwilg binnen bosverband is anders niet te
verklaren. Het middelhoutbeheer (de bovenstaanders varieerden er in aantal van 0 tot 30 bomen per ha ) moet
borg hebben gestaan voor de overleving van de lichtminnende flora.
Mogelijk sloten op deze bossen van het open type, plaatselijk vrij droge, ietwat voedselrijkere heidestukken aan,
waartussen rozenkransje en maanvaren zich alvast nog gedurende het eerste kwart van de 19de eeuw hebben
kunnen handhaven.
Intrigerende vondsten uit dezelfde periode zijn ook jeneverbes, smal longkruid, brede ereprijs en muisdoorn. De
waarnemingen van dit plantenkwartet vallen al met al een flink eind buiten het nu als natuurlijk beschouwde
verspreidingsareaal.
In de loop van de 19de eeuw schrompelde het areaal van de bossen en de wastines van het Geluveld ineen. Toch
blijkt uit herbariummateriaal van omstreeks 1850 dat alvast bepaalde wastines op en om het Geluveld aan de
oprukkende ontginningsbeweging konden ontsnappen. Naast het Zonnebeekse Polygoon bleven ook op
Zillebeeks grondgebied enkele restantjes bewaard, zo bijvoorbeeld op 't Hoge vlakbij Bellewaerdevijver. Daar
vond Aimé Mac Leod toen nog gagel, stekelbrem, beenbreek, ronde zonnedauw en klokjesgentiaan.
Een poeltje midden in het Polygoon was blijkens het herbariummateriaal van de Laveleye in oktober 1856 dan
weer goed als vindplaats van waterlobelia. En vermoedelijk moeten diens niet al te duidelijk omschreven
vondsten met vermelding 'Gheluveldt' in dezelfde buurt gezocht worden : het lijstje blijft dus nog vrij
indrukwekkend.
Enkele vondsten van andere botanisten uit die periode zijn fascinerend . Westedorp en Wallays vermelden voor
het Geluveld dennewolfsklauw, een plant die nu mogelijk uit Vlaanderen verdwenen is.
In 1846 werd zowat 60 ha van het ca. 70 ha grote Polygoon van Zonnebeke met Grove den ingezaaid. Op die
manier werd de laatste grote wastine van het Geluveld omgevormd in bos. In 1904 was de hele zaak rond. Nog
slechts één relict van de wastines van het Geluveld bleef tot 1909 bewaard. Massart beschreef het toen : het had
een oppervlakte van amper 4 à 5 ha en was gelegen vlakbij 't Kantientje, langs de weg Ieper - Menen. Het was
een hellend terrein waarop zich vergraven veen uitstrekte dat begroeid was met gagel, veenbies, beenbreek,
gewone dophei, ronde zonnedauw, veenmossen, ...
Van de wastines van het Geluveld blijft vandaag niets meer over. Ergens in een paar schaars bemeste
graasweiden binnen de contouren van de vroegere wastines groeien nog enkele plantjes Gewone dophei... Toch
maar een magere hommage aan een schitterend natuurgebied van weleer !”
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2.3.3.6.2

Actuele open vegetaties

Heidevegetaties
Heischraal grasland
Het heischrale grasland in perceel 13 behoort tot de associatie van Liggende vleugeltjesbloem en
Heidekartelblad (Gentiano pneumonanthes Nardetum). In bestand 5b is een relict van zo een heischraal grasland
aangetroffen op een kapvlakte. Verder zien we soorten van vochtige heischrale graslanden her en der in
Polygoonbos opduiken langs de vochtige bospaden. Typische soorten voor dergelijke vegetatie zijn
Tandjesgras, Tormentil, Borstelgras, Liggend walstro, Mannetjesereprijs en Pilzegge maar vooral Tweenervige
zegge en Liggende vleugeltjesbloem. Struikhei en dophei refereren naar de heide.
In 2000 en 2001 werden in het kader van de “ecosysteemvisie West-Vlaams Heuvelland” op bovenvermelde
graslandjes volgende soorten aangetroffen: Gewoon struisgras, Fioringras, Zachte berk, Struikhei, Tweenervige
zegge, Sterzegge, Pilzegge, Gewone dophei, Veldrus, Knolrus s.l., Trekrus, Veelbloemige veldbies s.l., Ruige
veldbies, Pijpestrootje, Zwarte den, Grove den, Liggende vleugeltjesbloem, Tormentil, Adelaarsvaren, Gewone
braam, Wilg (Geoorde x Grauwe), Tandjesgras, Valse salie, Gewoon pluisjesmos, Heideklauwtjesmos,
Bronsmos en Veenmos (G).
In de jaren '80 trof men op de open plek in bestand 13y nog de volgende soorten van heischrale biotopen aan :
Blauwe zegge, Pilzegge, Zomprus, en de zeldzame Moeraswolfsklauw. Deze open plek werd in 2002 nog
vergroot en het actuele maaibeheer is er op gericht deze natuurwaarden te behouden en te herstellen. Dergelijke
vegetaties worden het best eenmaal laat in het jaar gemaaid (augustus). De laatbloeiers krijgen dan de kans om
zaad te zetten en overwoekering door adelaarsvaren wordt tegengegaan. Indien deze toch te agressief optreedt,
dan kan overgegaan worden tot twee maaibeurten.
Heischrale soorten werden in 2004 ook gezien op de centrale dreef en op het pad tussen 13a en 14b, net boven de
Bronboszone (zie verder, onder padvegetaties).

Bosranden, zomen en padvegetatie
Droge zomen en padvegetaties aoals in de bosrand van bestanden 16a en 17a (Struikhei, Gladde witbol, Brem,
Valse salie) behoren tot het verbond van Gladde witbol en Havikskruiden (Melampyrion pratensis Passarge 1967
em. Klauck 1992). Ze heeft nog het meest weg van de associatie van Boshavikskruid en gladde witbol
(Hieracio-Holcetum mollis). Dit betreft een typische lintvormige vegetatie van beschaduwde bermen en
bosranden op zandig, droog tot matig vochtig substraat. Het vormt de overgang naar het omliggende EikenBeukenbos. Op het hogere stuk van de centrale dreef, dichter tegen de doel aan treffen we bvb. Pilzegge, Valse
salie, Struisgras en Fraai hertshooi aan.
Schaminée e.a. (1996) wijst op het voorkomen van tal van ectomycorrhiza-vormende paddestoelen in deze
zoomvegetaties, vooral uit de families Russulaceae, Amanitaceae en Boletaceae. De grootste soortenrijkdom
wordt aangetroffen in de schraalste en minst gestoorde zomen.
Dergelijke zomen worden het best beheerd met een extensief en gefaseerd maaibeheer. Jaarlijks tot minimaal
eens in de twee jaar maaien is nodig om deze zomen in stand te houden en de verbossing tegen te gaan. Het
maaisel moet worden afgevoerd. Ideaal is dat er steeds een wisselende breedte van de vegetatie gemaaid wordt
zodat slechts incidenteel de ganse oppervlakte wordt gemaaid. Het maaien dient bijvoorkeur in de herfst of
winter te gebeuren, om de karakteristieke soorten (laatbloeiers) de kans te geven zaad te zetten. Adelaarsvaren
zal dank zij het maaibeheer de vegetatie niet gaan domineren. Zo voorkomt men dat dergelijke interessante
vegetaties degraderen tot een soortenarme rompgemeenschap gedomineerd door deze grote varensoort.
Het is ook van groot belang dat er geen meststoffen tot deze vegetaties doordringen. Het voorkomen van
dergelijke vegetatie in een bosomgeving is daarom heel belangrijk voor de instandhouding ervan omdat deze
door het bos meestal beter gebufferd zijn tegen de vermesting dan wanneer deze langs het landbouwgebied of
langs wegen voorkomen.
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De vochtige tot natte paden en zomen herbergen daarentegen heischrale vegetaties zoals eerder beschreven.
Op en langs het pad tussen 13a en 14b vinden we: Gewoon reukgras, Tandjesgras, Blauwe zegge, Struikheide,
Adelaarsvaren, Pitrus, Grote wederik, Trekrus, Tormentil, Gewone braam, Zachte berk, Geoorde wilg, Tengere
rus, Waternavel, Moerasviooltje, Sterzegge. Ook op de centrale dreef ter hoogte van de bestanden 12a, 13a en
14a vinden we heischrale soorten in de volgende lijst: Hazezegge, Dwergzegge (honderden exemplaren!),
Tweenervige zegge, Pilzegge, Grote wederik, Veelbloemige veldbies, Gewone braam, Pitrus, Waterpeper,
Tormentil, Brunel, Wolfspoot, Struisgras, Mannagras, Moerasrolklaver, Tengere rus en Geknikte vossestaart.
Lokaal vinden we er ook Klein hoefblad en Kruipende boterbloem.
Op het pad tussen 13a en 16a vinden we dan weer veel elementen uit het Elzenbroek: Mannagras, Waterpeper,
Gewone braam, Wolfspoot, Kruipende boterbloem, Moeraswalstro, Biezeknoppen, Grote wederik,
Egelboterbloem, Pitrus, Kale jonker, Paardebloem, Moerasviooltje, Bosveldkers, Wolfspoot en Bosbies. Dit pad
loopt dan ook midden door de Elzenbronboszone en is mede daarom afgesloten voor recreanten.

Poelen
De poelen en natte ondiepten in het Polygoonbos zijn recent aangelegd of hebben recent een herstelbeheer
ondergaan.
Poel 1: in bestand 13y is in 2002 uitgraven tijdens de uitbreiding van de open plek. De vegetatie is er nog volop
in ontwikkeling.
Poel 2 (ten oosten van den doel): In deze ondiepte staat ’s winters blank maar in de loop van het seizoen zakt het
water redelijk ver weg en dan blijven slechts hier en daar poelen staan – een excellent gebied voor kikkers. In
2003 zijn er een aantal bomen gekapt om deze zone meer licht te geven. Waternavel, Pitrus, Trekrus, Grote
wederik, Ruw beemdgras, Waterpeper, Gewone braam, Egelboterbloem, Kale jonker, Wolfspoot, Bitterzoet,
Ridderzuring, Mannagras. In de boomlaag: Zomereik (veel dode) Zachte berk, Zwarte els, dode fijnspar of lork.
Deze zone lijkt actueel het meest op een Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum). De watertafel blijft er niet
lang genoeg hoog om er een Elzenbroekbos te kunnen ontwikkelen. Meer openkappen zal een meer
moerasachtige vegetatie doen ontstaan.
Poel 3 (ontstaan na kap van dennenbestand ten N van “den doel” in 2004): in 2005 vonden we er Waternavel,
Akkerdistel, Pitrus, Grote wederik, Gewone braam, Struisgras, Kruipende boterbloem, Waterpeper,
Adelaarsvaren, Trekrus, Veelbloemige veldbies, Vingerhoedskruid, Kale jonker, Egelboterbloem, Fraai
hertshooi. Het blijft afwachten hoe deze zone zich zal ontwikkelen.
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2.3.3.7

Bespreking actuele flora en zeldzame soorten

Leen Demarez en Jan Gouwy stelden een lijst op met planten aangetroffen in het Polygoonbos. Deze lijst werd
aangevuld met gegevens van o.a. Yvan Desseyn en van de inventarisatieronde ten behoeve van dit beheerplan.
Tabel 2-1 Hogere planten aangetroffen in het Polygoonbos
INHEEMSE BOOMSOORTEN
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Betula x rhombifolia
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Malus sylvestris / Malus domesticus
Populus canescens
Populus tremula
Prunus avium ssp. avium
Quercus robur
Quercus x rosacea
Salix alba
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Ruwe berk x Zachte berk
Haagbeuk
Beuk
Gewone es
Appel x (cultuur) Appel
Grauwe abeel
Ratelpopulier of Esp
wilde Zoete kers
Zomereik
Wintereik x Zomereik
Schietwilg
Wilde lijsterbes
Winterlinde

INGEBURGERDE BOOMSOORTEN
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Castanea sativa
Pinus sylvestris

Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Witte els
Tamme kastanje
Grove den

UITHEEMSE BOOMSOORTEN
Pinus nigra austriaca
Pinus nigra corsicana
Larix decidua
Larix hybride
Larix kaempferi
Quercus pallustris
Quercus rubra
Robina pseudoacacia
Populus x canadesis
STRUIKSOORTEN
Acer campestre
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Evonymus europaeus
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Prunus padus

Oostenrijkse den
Corsicaanse den
Europese lork
Japanse lork
Moeraseik
Amerikaanse eik
Valse acacia
Canadese populier

Spaanse aak
Gele kornoelje
Rode kornoelje
Hazelaar
Tweestijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Brem
Wilde kardinaalsmuts
Hulst
Wilde liguster
Wilde kamperfoelie
Vogelkers
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Prunus spinosa
Prunus x fruticans
Rhamnus frangula
Ribes rubrum
Ribes uva crispa
Rosa canina
Rubus fructicosus s.l.
Rubus idaeus
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea s.l.
Salix viminalis
Salix x multinervis
Salix x reichardtii
Salix x smithiana
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

Sleedoorn
Heesterpruim
Sporkehout
Aalbes
Kruisbes
Hondsroos
Bosbraam
Framboos
Geoorde wilg
Boswilg
Grauwe wilg
Katwilg
Geoorde wilg x Grauwe wilg
Boswilg x Grauwe wilg
Katwilg x Grauwe wilg
Gewone vlier
Trosvlier
Gelderse roos

KRUIDACHTIGE VEGETATIE
Urtica dioica
Polygonum persicaria
Polygonum hydropiper
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Chenopodium album
Arenaria serpyllifolia
Minuartia hybrida
Stellaria holostea
Stellaria media
Cerastium fontanum
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus flammula
Capsella bursa-pastoris
Geum rivale
Potentilla erecta
Geranium robertianum
Polygala serpyllifolia
Hypericum perforatum
Hypericum maculatum
Hypericum pulchrum
Hypericum humifusum
Viola riviniana
Viola palustris
Viola arvensis
Lotus uliginosus
Trifolium repens
Chamerion angustifolium
Epilobium hirsutum
Hydrocotyle vulgaris
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
Heracleum sphondylium
Calluna vulgaris
Erica cinerea

Grote brandnetel
Perzikkruid
Waterpeper
Varkensgras
Zwaluwtong
Veldzuring
Schapezuring
Ridderzuring
Melganzevoet
Zandmuur
Tengere veldmuur
Grootbloemig muur
Vogelmuur
Gewone hoornbloem
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
Egelboterbloem
Herderstasje
Knikkend nagelkruid
Tormentil
Robertskruid
Liggende vleugeltjesbloem
Sint-janskruid
Kantig hersthooi
Fraai herstshooi
Liggend herstshooi
Gewoon bosviooltje
Moerasviooltje
Akkerviooltje
Moerasrolklaver
Witte klaver
Wilgeroosje
Harig wilgeroosje
Waternavel
Fluitekruid
Zevenblad
Bereklauw
Struikheide
Gewone dopheide
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bosrand
bosrand
dreven
dreven
dreven
bosrand
bosrand
bosrand
dreven
dreven
dreven
bosrand
dreven
dreven
dreven
dreven
doelput
bosrand
dreven
heidevegetaties
bosrand
heidevegetaties
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Perc 13
dreven
dreven
dreven
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Perc 14 , doelput
bosrand
bosrand
dreven
Perc 2 , 5 , 13
Perc 13
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Lysimachia vulgaris
Galium palustre
Galium aparine
Teucrium scorodonia
Prunella vulgaris
Glechoma hederacea
Lamium album
Lamium purpureum
Lycopus europaeus
Solanum nigrum
Solanum dulcamara
Veronica montana
Veronica serpyllifolia
Digitalis purpurea
Plantago major
Plantago lanceolata
Taraxacum vulgaria
Eupatorium cannabinum
Gnaphalium uliginosum
Achillea millefolium
Bidens tripartita
Tussilago farfara
Crepis capillaris
Senecio jacobaea
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Cirsium palustre
Sonchus oleraceus
Alisma plantago-aquatica
Convallaria majalis
Maianthemum bifolium
Polygonatum multiflorum
Pteridium aquilinum
Dryopteris austriaca
Dryopteris carthusiana
Athyrium filix-femina
Blechnum spicant
Equisetum sylvaticum
Carex echinata
Carex binervis
Carex pilulifera
Carex panicea
Carex leporina
Luzula multiflora
Lycopodium inundatum
Molinia coerulea
Juncus squarrosus
Juncus effusus
Phragmites communis
Iris pseudacorus
Carex oederi subsp. oederi (C. viridula)
Scirpus sylvatica

Gewone wederik
Moeraswalstro
Kleefkruid
Valse salie
Gewone brunel
Hondsdraf
Witte dovenetel
Paarse dovenetel
Wolfspoot
Zwarte nachtschade
Bitterzoet
Bosereprijs
Tijm-ereprijs
Vingerhoedskruid
Grote weegbree
Smalle weegbree
Paardebloem
Koninginnekruid
Moerasdroogbloem
Gewoon duizendblad
Gevleugeld tandzaad
Klein hoefblad
Klein streepzaad
Jakobskruiskruid
Akkerdistel
Speerdistel
Kale jonker
Gewone melkdistel
Grote waterweegbree
Lelietje-der-dalen
Dalkruid
Veelbloemig salomonszegel
Adelaarsvaren
Brede stekelvaren
Smalle stekelvaren
Wijfjesvaren
Dubbelloofvaren
Bospaardestaart
Sterzegge
Tweenervige zegge
Pilzegge
Blauwe zegge
Hazezegge
Veelbloemige veldbies
Moeraswolfsklauw
Pijpestrootje
Trekrus
Pitrus
Riet
Gele lis
Veendwergzegge
Bosbies

Verspreid over het bos
Perc 13
bosrand
Verspreid over het bos
dreven
bosrand
bosrand
bosrand
dreven
Verspreid over het bos
doelput
dreven
dreven
Verspreid over het bos
dreven
bosrand
bosrand
Natte plaatsen
Verspreid over het bos
bosrand
dreven
dreven
Verspreid over het bos
dreven
dreven
bosrand
dreven
dreven
Natte plaatsen
Perceel 9
Perceel 14
Perceel 1
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Perceel 13 , 14
Verspreid over het bos
Perc 13
Perc 13
Perc 13
Perc 13
Perc 5 , 13
Perc 5 , 13
Perc 13
Perc 13
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Verspreid over het bos
Natte plaatsen
Wegrand perc 13a-13y
Centrale dreef
Pad door Elzenbronzone

Braam, brede stekelvaren en adelaarsvaren zijn op grote oppervlakte aanwezig in het bos. Oude bosplanten als
meiklokje en dalkruid komen beide slechts op één plaats voor (resp. in perceel 9 en 14).
Volgende Rode lijstsoorten komen voor in het bos: blauwe zegge (potentieel bedreigd), tweenervige zegge
(potentieel bedreigd), bleke zegge (potentieel bedreigd), liggende vleugeltjesbloem (potentieel bedreigd),
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bospaardestaart (bedreigd), moeraswolfsklauw (potentieel bedreigd). Op de bospaardestaart na komen alle
vermelde soorten voor op een door maai- en plagbeheer in stand gehouden open plek of op recent verstoorde
(kapvlaktes) zones in het bos. De bospaardestaart wordt aangetroffen in een elzenbronbos rond de Polygonebeek.
Perceel 13 herbergt de belangrijkste floristische waarde van het bosgebied. In de beekvallei komen o.a.
bospaardestaart, bosbies, moerasviooltje en veenmos voor. Op de hoger gelegen open plek treft men dopheide,
blauwe zegge, tweenervige zegge, moeraswolfsklauw, fraai hertshooi en liggende vleugeltjesbloem aan.
Veenmos treft men ook nog aan in percelen 12 en 14.
Verspreid in het bos kan men na verstoring (kap) relicten van heidevegetaties aantreffen. Vroeger verdwenen
deze snel onder het nieuw aangeplante bos.

Autochtone bomen en struiken
Gelet op het oorlogsverleden van het bos ligt het voor de hand dat geen autochtone bomen of struiken
aangetroffen werden tijdens de inventarisatie.
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2.3.4

Fauna

2.3.4.1 Zoogdieren
Haas, konijn, vos, wezel, bunzing, hermelijn horen tot de fauna van het bos en zijn omgeving. Ree wordt zeer
sporadisch opgemerkt in het gebied.
Vleermuizen, muizen en slaapmuizen werden nog niet intensief geïnventariseerd in het Polygoonbos. Volgens de
zoogdierendatabank (jnm-np) (raadpleging 09/2005) werden naast bovengemelde soorten nog waargenomen in
Polygoonbos: baardvleermuis, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, huismuis en huisspitsmuis.
Van al deze soorten is enkel de baardvleermuis een bijzondere soort.
Baardvleermuis is een vermoedelijk bedreigde soort die voornamelijk foerageert in vochtige bossen, tuinen en
parken. Ze foerageert op relatief lage hoogte, langs bospaden, kapvlaktes en langs bosranden. In de winter heeft
de soort een voorkeur voor koelere plaatsen bv. ijskelder, grot, fort, groeve, terwijl ze in de zomer gebouwen of
bv. nestkasten opzoekt, alsook boomholtes, spleten in bomen en kieren achter schors. Het bewust vernatten van
bestanden, sparen van holle bomen en bomen met losse schors kan een goede beheersmaatregel zijn in functie
van de Baardvleermuis.
2.3.4.2 Amfibieën en reptielen
In het voorjaar van het jaar 2002 en 2003 werd door Rodney White (medewerker werkgroep amfibieën) een
inventaris gemaakt van de amfibieën en insecten in de poelen aanwezig in het Polygoonbos. Drie poelen werden
door middel van fuiken geïnventariseerd, nl de poel in het heideveld (perceel 13), de poel voor het kerkhof,
ontstaan door stopzetting van de afwatering naar de Amontdreef (perceel 14) en de poel achter het kerkhof
ontstaan door uitgraving van de aarde voor de ophoging van de Doelheuvel (perceel 15).
De volgende soorten werden in alle drie de poelen aangetroffen (geen rode lijst soorten):
- Alpenwatersalamander
- Kleine watersalamander
- gewone pad
- bruine kikker
- groene kikker
Andere aangetroffen organismen zijn :
- geelgerande watertor
- keverlarve
- waterspin
- libellenlarve
- vijverloper
- bloedzuiger
- schaatsenrijder
- poelslak
2.3.4.3 Vogels
Het Polygonebos is de belangrijkste broed- en rustplaats voor roofvogels in de streek. Sperwer, Torenvalk,
Buizerd en Boomvalk broeden er jaarlijks en veel doortrekkende vogels verkiezen het gebied om uit te rusten.
In Bijlage 2 van het beheerplan is een lijst opgenomen met de aangetroffen vogels in het Polygoonbos over de
periode 2000-2003 (Filip Maes, Olivier Dochy). Een aantal soorten zijn bijzonder: hetzij rode lijst soort in
Vlaanderen, hetzij omdat ze belangrijk zijn in een internationale context.
Tabel 2-2 Aangetroffen broedvogels in het Polygoonbos
Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam
Gekraagde roodstaart Phoenicurus
phoenicurus

Broedkoppels

RL

1 (Mogelijk
broedend)

K

Polygoonbos

Conventie
Biotoop
van Bern
Appendix 2 Oude grove dennenbossen en
gemengde bossen met veel
opden plaatsen als
broedhabitat
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam
Pyrrhula pyrrhula

Broedkoppels

RL

Conventie
Biotoop
van Bern
Goudvink
1 (buiten bos)
B Appendix 3 Gevarieerde bossen waarin
verschillende successiestadia
aanwezig zijn. Jong bos,
struiklaag in bossen,
hakhoutbossen, bosranden,
boomgaarden.
Sylvia communis
Grasmus
1
MNB Appendix 2 Lage struwelen en heggen,
hoge ruigten (heide, stuifz. en
hoogv.)
Carduelis flammea
Kleine barmsijs
zeldzame
Z
Lage struwelen en heggen
cabaret
wintergast
Turdus pilaris
Kramsvogel
wintergast
B
Open, gevarieerde
landschappen zoals
valleigebieden met afwisselend
bosjes en weiland en akker
Loxia curvirostra
Kruisbek
regelmatige
OG Appendix 2 Opgaand bos met naaldbomen,
wintergast
voorkeur voor grote bomen met
een rijke kegelproductie.
Nesten vooral in Fijnspar en
Lork.
Carduelis spinus
Sijs
wintergast
Z Appendix 2 Opgaand bos met naaldbomen,
berken- elzenstruikgewas en
heggen
Streptopelia turtur
Zomertortel
2
B
Open bossen met verspreide
bomen en struiken
Conventie van Bern : Appendix 2 : streng beschermde dieren, Appendix 3 : beschermde dieren.
OG: onvoldoende gekend; MNB: momenteel niet bedreigd Z: zeldzaam; K: kwetsbaar, B: Bedreigd,

Gekraagde roodstaart heeft jarenlang gebroed aan het kerkhof tot daar de oude berken in het grasveld zijn
verwijderd. Goudvink heeft gebroed in het bosje richting Reutelbos.
Vroegere zomergasten als Boompieper en Wielewaal komen actueel niet meer voor in het bos.
2.3.4.4 Ongewervelden
Alle hieronder vermelde gegevens zijn afkomstig uit de Ontwerp-Ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse
Heuvelland (Redactie A. Zwaenepoel en O. Dochy, 2003).
Over het algemeen is weinig bekend over de ongewervelden in het Polygoonbos. De recente situatie (gesloten,
droog, homogeen bosgebied met weinig open ruimte en variatie) was weinig aantrekkelijk voor groepen als
sprinkhanen, libellen of dagvlinders.
Toch zijn enkele waarnemingen vermeldenswaard.
De Hoogveenzweefvlieg (Sericomyia silentis) werd aangetroffen in het broekbos (bestand 13a). Het betreft de
enige waarneming uit het zuiden van de provincie.
Drie Rode lijstsoorten van de loopkevers werden in het Polygoonbos aangetroffen. Het betreft Chlaenius
vestitus (bij veenmos aangetroffen in vallei Polygoonbeek), Agonum viridicupreum (heischraal graslandje in
bos) en Pterostichus quadrifoveolatus (op kapvlakte gevonden). Alle soorten zijn als Zeldzaam beschreven in
de Rode lijst. De laatstgenoemde soort betreft de enige waarneming voor West-Vlaanderen. In het Polygoonbos
werden tijdens een onderzoek 51 soorten loopkevers aangetroffen..
Dagvlinders
In bijlage 2 zijn de resulaten van de bevraging van de Vlinderwerkgroep opgenomen. Er werden geen rode lijst
soorten waargenomen in of in de onmiddellijke omgeving van Polygoonbos.
Sprinkhanen
De data van de Sprinkhanendatabank (raadpleging 09/2005) vermeldt één zeldzame soort : Struiksprinkhaan
(soort van allerlei biotopen met verspreidstaande struiken of bomen). De waargenomen soorten zijn opgenomen
in bijlage 2.
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2.4

Opbrengsten en diensten

In het Polygoonbos werd om de drie jaar hout verkocht (zie tabel). Zowel in 2000 als in 1997 werd niet alle
aangeboden hout verkocht zodat het herverkoop het volgende jaar voorzien werd. De laatste zes jaar bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse houtopbrengst 10.000 Euro.
Tabel 2-3 Opbrengst houtverkoop
Jaar
1997
1998
2000
2001
2002

Stamtal
5947
1892
1108
2825
539

volume
2060
514
228
2497
199

prijs (BEF)
1.000.000
205.200
57.000
1.040.000
3.000 EUR
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Deel 3 : Beheerdoelstellingen
3.1

Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie

Het Polygoonbos telt een zeer groot aandeel naaldbos (38 ha Grove den en 18 ha Corsicaanse den). In
vergelijking met loofbos groeien deze naaldbomen sneller zodat de komende decennia een groot houtvolume kan
geoogst worden in dit bos. Voor de naaldbomen wordt gestreefd naar kwaliteitshout met een omtrek van 150
centimeter op borsthoogte. Bomen die deze doeldiameter bereiken zullen, op enkele exemplaren na die behouden
worden om ecologische en landschappelijke redenen, gekapt worden.
De gemiddelde jaarlijkse aanwas van het Polygoonbos kan op een 400 kubieke meter per jaar geschat worden.
Hierbij werd rekening gehouden met een aanwas van 10 m³/ha/jr voor de Corsicaanse den en 5 m³/ha/jr voor de
loofbestanden en de grove den en met het feit dat een 10 procent van de bosoppervlakte niet-productieve open
ruimte zal beslaan.
Het verwijderen van kaprijpe Amerikaanse eiken (150 cm op borsthoogte), het omvormen van homogene
bestanden van Corsicaanse den en de creatie van open plekken in enkele bestanden en langs enkele dreven zal tot
extra houtoogst aanleiding geven. Gedurende het eerste decennium van de duur van het beheerplan zal de
houtoogst dan ook mogelijk de jaarlijkse aanwas benaderen. Later zal de aanwas zakken (meer open plekken en
verjongde delen), maar zal het kapkwantum wel steeds onder de aanwas blijven. Het houtaanbod uit het
Polygoonbos zal de komende decennia een dalende tendens vertonen.
De jacht wordt niet verpacht in dit wandelbos. Andere inkomsten uit het bos dan deze van de houtoogst zijn niet
verwacht of voorzien.

3.2

Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie

In de loop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse loofbomen in de totale houtvoorraad gestaag toenemen
daar de gekapte bomen vooral exoten en grove den zullen zijn.
Speciale aandacht zal besteed worden aan het beheer en het herstel van natte en droge heide, twee vegetaties die
door de Habitatrichtlijn beschermd zijn. Dit zal gebeuren door het beheer van de bestaande heischrale vegetatie
(belangrijkste heiderelict uit de regio volgens O. Dochy), de creatie van nieuwe open plekken in percelen 3, 4 en
13 en door een aantal dreven en bosranden lichtrijker te maken waardoor heidesoorten terug kansen krijgen.
Gedurende dit beheerplan zal in totaal een zestal hectare open of halfopen vegetatie gecreëerd worden. Hierdoor
zal de bezoeker zich een klein idee kunnen vormen van hoe het landschap er een goede 200 jaar geleden uitzag.
Enkele dreven en bosranden zullen een natuurbeheer krijgen waarbij de creatie van lichtrijke situaties en
gevarieerde grenzen met afwisselend hoge bomen, hakhout en open zones aandachtspunten zijn. Er wordt
gestreefd naar gemiddeld 10 procent permanente open plekken in het bos, samengesteld uit grotere open plekken
na kap van naaldbos, lichtrijke dreven en bosranden en open zones rond beeklopen en poelen.
Tal van licht- en warmteminnende plant- en diersoorten zullen kunnen profiteren van het verhoogde aandeel
open plekken en gradiëntsituaties zoals mantel- en zoomvegetaties (insecten, vogels, amfibieën, vleermuizen..).
Een natuurrichtplan is nog niet beschikbaar voor dit gebied.
Een deel van de open ruimte wordt ingenomen door waterpartijen. De historische Doelput wordt hersteld en een
tweetal nieuwe vochtige depressies worden gecreëerd.
De permanent waterhoudende beeklopen zullen een ecologisch beheer kennen door verwijdering van alle
naaldhout dat dichter dan tien meter van de beekloop staat. Rond de poelen wordt een gelijkaardige maatregel
voorzien. Rond perceel 13 worden 2 bosdreven verlegd om het herstel van de beekvallei te realiseren.
De aanwezigheid en evolutie van zeldzame plantensoorten als moeraswolfsklauw, moerasviooltje,
bospaardestaart, tweenervige zegge, liggende vleugeltjesbloem, meiklokje en dalkruid zal nauwlettend gevolgd
worden door de bosdienst.
Om de verstoring in het bos wat te verminderen wordt geopteerd voor een verlenging van de dunningsomloop tot
acht jaar (vier jaar voor de jonge bestanden). Bomen die individueel sterven tussen twee dunningen zullen in het
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bos blijven als dood hout indien ze geen gevaar voor de recreanten stellen. Bij sterke windval of massale sterfte
zullen niet alle bomen geoogst worden, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.
De voorraad dood hout is nu reeds hoog (17 m³/ha of bijna 7 procent van de voorraad). Deze voorraad bestaat
voor meer dan de helft uit dode stammetjes van Amerikaanse vogelkers. De voorraad dood hout zal de komende
20 jaar tussen 5 en 8 procent van de houtvoorraad blijven schommelen maar meer en meer uit dikkere bomen
bestaan.

3.3

Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie

Alle wegen blijven opengesteld voor wandelaars zoals dit nu reeds het geval is. Het Polygoonbos is een bekend
wandelbos met een ruim aanbod aan eet- en drinkgelegenheden in de dichte omgeving. De maatregelen voorzien
in dit plan zullen naar onze mening de aantrekkelijkheid van het bos verhogen. De wandelpaden zullen met de
nodige zorg onderhouden worden, hoewel het natuurlijk steeds bospaden blijven en laarzen of stevige
wandelschoenen (zeker bij vochtig weer) steeds aangeraden blijven. Bij droog weer kunnen kinderwagen en
rolstoelen een deel van het padennetwerk benutten.
Een bestaand provinciaal ruiterparcours (deel van het Polygone ruiterpad) blijft behouden. Het onderhoud
gebeurt in samenspraak met de provinciale toeristische dienst Westtoer.
Het onderhoud van de wegen gebeurt tevens in afspraak met de bevoegde natuurdiensten.
Geleide wandelingen en diverse infoborden moeten de bezoeker in de toekomst beter vertrouwd maken met de
waarde en het dagelijkse beheer van dit bos.
Perceel 1 ligt dicht bij de parking en fungeert als speelzone.
Omwille van de hoge natuurwaarde van het perceel 13 zullen de Haendepoeldreef en de Bardelendreef deels
verlegd worden. Hiermee zal het klassieke dambordpatroon van de wandeldreven in het Polygoonbos lokaal
verdwijnen.
De aanwezige bunker en het ingesloten militaire kerkhof zullen beter geïntegreerd worden in het recreatief
aanbod in het domeinbos.
De schuilhut werd in 2002 vernieuwd en is permanent toegankelijk. Hij kan tevens als pick-nickplaats dienen.

3.4

Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie

Geen specifieke doelstellingen.

3.5

Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie

Het polygoonbos is niet aangewezen als bosreservaat. Wetenschappelijk onderzoek werd in het verleden niet
ondernomen in dit bos. Het Bosbeheer is wel steeds bereid om dit onderzoek toe te laten en praktisch te
ondersteunen.
Hakhoutbeheer wordt plaatselijk hersteld in de bosranden. Het hakhout zal voor eigen gebruik geoogst worden
(weidepalen kastanje of valse acacia) of zal als brandhout verkocht worden.
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Deel 4 : Beheermaatregelen
4.1

Bosverjonging

Het Polygoonbos wordt momenteel gedomineerd door naaldhoutbestanden. De Grove dennenbestanden hebben
een eerder gemengd karakter door de vroegere aanplantingen van loofbomen; de bestanden van Corsicaanse den
zijn homogeen en gelijkjarig. Het is de bedoeling deze situatie geleidelijk aan om te vormen en meer ruimte voor
gemengd loofbos en open ruimtes te voorzien. Bij Grove den gebeurt de omvorming doorgaans geleidelijk via
dunningsingrepen en stimulatie van natuurlijke verjonging; bij Corsicaanse den wordt eerder gedacht aan
onderplanting van groepen Zomereik, Wintereik, Winterlinde of Beuk na sterke dunning of lichting vanaf 2010.
De groepen zijn maximaal 50 are groot. Ook hier wordt de nodige ruimte voor natuurlijke verjonging voorzien.
Berk zal naar alle waarschijnlijk deze verjonging domineren, naast zomereik, lijsterbes en enige
naaldboomsoorten. De aanplantingen gebeuren in principe na uitvoering van de dunningen (2011 en 2012, 2014
en 2015,enz.).

4.2

Bosomvorming

Bestand 13 a wordt via gefaseerde kap van naaldbomen en exoten omgevormd tot een halfopen
wastinelandschap. In de vallei wordt een natuurlijk beekbegeleidend bos nagestreefd; hogerop ligt de nadruk op
herstel van heide en waardevol heischraal grasland. Bestand 14b (Corsicaanse den) wordt, op enkele
overstaanders na kaalgekapt en geïncorporeerd in bestand 13a. De tussenliggende dreef wordt grotendeels
afgesloten en zal richting bestand 14a verlegd worden (zie 4.12). Ook in percelen 3 en 4 wordt de creatie van
ongeveer 2 hectare open bos voorzien (Zie KAART 4.2.)
Gedurende de loop van dit beheerplan zal ongeveer de helft van alle homogene bestanden van Corsicaanse den
omgevormd worden naar loofbos of open ruimte. Bestand 14b werd hierboven beschreven..
In de overige Corsicaanse dennenbestanden worden vanaf 2011 verjongingsgroepen van variabele grootte (2 tot
50 are) gemaakt. Deze worden ofwel beplant ofwel wordt voor natuurlijke verjonging geopteerd. Deze techniek
werd vroeger met succes toegepast in de bestanden van grove den. Bij de dunningen zullen hiertoe vanaf 2010
openingen in het kronendak gemaakt worden. In totaal wordt gedurende de loop van dit beheerplan voorzien om
een drietal hectare Corsicaanse den via beplanting naar loofbos om te vormen en evenveel natuurlijk te
verjongen. Bij de aanplanting zullen zomereik, wintereik, beuk en winterlinde gebruikt worden. Het valt niet uit
te sluiten dat kleine open ruimtes waar heiderelicten zich ontwikkelen een maaibeheer zullen krijgen.
De meeste grove dennenbestanden zijn nu reeds als gemengd te beschouwen (meer dan 20% van de voorraad in
genomen door andere soorten). Tegen het einde van het beheersplan zullen alle grove dennenbestanden gemengd
zijn en zullen verschillende bestanden waarschijnlijk als gemengd loofhout (=loofhout met 20 tot 50%
bijmenging van naaldhout) te karteren zijn. Als soorten zullen zomereik, beuk en berk het belangrijkste aandeel
innemen. In bestanden 1a (0.45 ha geplant in 1999) en 7a (0.25 ha uit 1984) zijn reeds kleine verjongingsgroepen
van zomereik aanwezig.
In bestand 2a wordt de jonge berk maximaal beschermd om aldus dominantie van beuk in dit bestand wat te
temperen.
Globaal gezien is nu reeds meer dan 50 procent van de bosoppervlakte ingenomen door gemengde bestanden op
basis van inheemse soorten (grove den, zomereik en beuk).

4.3

Bebossingswerken

Er zijn geen bebossingen voorzien in het Polygoonbos.

4.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken

In het Polygoonbos wordt reeds enkele jaren een doorgedreven inspanning geleverd om de Amerikaanse
vogelkers uit het bos te verwijderen. De meeste grote zaaddragers zijn reeds verwijderd voor 2003. Het komende
decennium zal een grote inspanning moeten geleverd worden om zaailingen en jonge bomen van deze soort
verder te verwijderen. Tegen het eind van het beheerplan moet de aanwezigheid van deze soort tot een minimum
beperkt zijn. Bij de bestrijding zal gebruik gemaakt worden van glyfosaat of gelijkaardig product.
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In bestand 19a wordt een vormsnoei van geselecteerde toekomstbomen uitgevoerd vooraleer de eerste dunning
zal uitgevoerd worden.
De jonge aanplanten en natuurlijke verjongingen zullen de nodige vrijstellingen en zuiveringen krijgen. Vooral
de concurrentie van adelaarsvaren en braam valt hier te vrezen.
Bij een bestandsleeftijd tussen 15 en 25 jaar zullen toekomstbomen geselecteerd worden en opgesnoeid (tot 6
meter hoogte) indien nodig.
Wanneer nodig zullen dode takken uit de dreefbomen gesnoeid worden. Hiertoe wordt een gespecialiseerde
firma met hoogtewerker ingehuurd. Naar verwachting zal dit met een frequentie van tien jaar dienen te gebeuren.

4.5

Kapregeling

In het Polygoonbos wordt een omlooptijd van 8 jaar voor de oude (>40 jaar) en 4 jaar voor de jongere bestanden
genomen. Het bos wordt in twee reeksen ingedeeld zodat in de praktijk om de vier jaar houtoogst in een deel van
het bos zal plaatsvinden.
Reeks 1 bestaat uit de percelen 1 tot 10; reeks 2 uit percelen 11 tot 19. In 2006 wordt reeks 2 doorlopen; in 2010
reeks 1. In bestanden 3a en 4a wordt in 2006 een bijzondere ingreep met het oog op de creatie van een open plek
uitgevoerd (zie verder).
In de bosranden wordt een hakhoutbeheer met omloop tussen 12 en 24 jaar voorzien. Dit hakhout zal door de
eigen arbeiders geoogst worden (paalhout voor eigen gebruik) ofwel als brandhout openbaar verkocht worden.
Deze kappen gebeuren los van de gewone kapregeling. Dezelfde regeling wordt getroffen voor de exploitatie van
exoten in de beekvallei in perceel 13. Hier dient de exploitatie met paard of lier te gebeuren. Inheemse soorten
worden hier niet meer geoogst.
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Bosexploitatie

In het Polygoonbos wordt voor de meeste bestanden een schoontijd van 1 april tot 30 juni ingesteld. In deze
periode is het vellen en ruimen van bomen verboden. Deze schoontijd geldt niet in de homogene bestanden van
Corsicaanse den (6a, 10a, 15a, 16a en 17a).
In de beekvallei van bestand 13a wordt het gebruik van tractoren of oogstmachines verboden. Hout dient hier
manueel, met paard of lier geëxploiteerd te worden. Een paar zwaar vertakte Amerikaanse eiken zullen niet
geoogst maar geringd worden en als dood hout in het bos blijven.
Andere beschermende maatregelen kunnen steeds in het lastenboek van elke houtverkoop opgenomen. Het
opleggen van vaste exploitatiepisten lijkt aangeraden van zodra diverse verjongingsgroepen onder den zullen
aangeplant of gevestigd zijn.
De centrale Doeldreef kan over de ganse lengte als stapelplaats voor hout fungeren.

4.7

Brandpreventie

De omvorming van naald- naar loofbos biedt de beste garantie tegen bosbranden.
Specifieke werken tegen bosbranden worden niet uitgevoerd. De laatste decennia is het Polygoonbos gespaard
van bosbranden. Door de drukke recreatie is de sociale controle dermate hoog dat brandstichting erdoor ontraden
wordt. Kleine branden zullen normaal snel ontdekt worden door recreanten of omwonenden.

4.8

Open plekken

Perceel 13 (3.35ha) wordt geleidelijk aan omgevormd tot een halfopen wastine met beekbegeleidend elzenbroek
en heischrale vegetaties. Alle naaldbomen en niet-inheemse loofbomen worden op termijn van 20 jaar uit dit
perceel verwijderd. Groepjes inheemse bomen en struiken worden wel behouden. De open zones zullen een
gefaseerd maaibeheer (met afvoer maaisel) krijgen. Jaarlijks zal een kleine zone geplagd worden om pioniers als
moeraswolfsklauw nieuwe kansen te geven. Geschat wordt dat ongeveer de helft van dit perceel als open terrein
zal beheerd worden. Perceel 14b (Corsicaanse den) wordt in 2006 kaalgekapt en met de tussenliggende dreef
geïncorporeerd in deze halfopen vegetatie. De delen van de Haendepoeldreef en Bardelenbrugdreef die niet meer
als bosweg gebruikt worden zullen door afgraving van het ingebrachte puin en ander vreemd materiaal terug in
hun natuurlijke staat hersteld worden. Dit zal gebeuren in de periode 2004-2007. De Haendepoeldreef zal in
2006 nog gebruikt worden voor de ruiming van de bomen afkomstig van bestand 14b.
In percelen 3 en 4 wordt de creatie van een 2 hectaren grote wastine voorzien. In deze zone is op de Ferrariskaart
nog een heideveld aanwezig, waardoor de kansen op heideherstel daar waarschijnlijk het grootst zijn. De eerste
kap zal in 2006 gebeuren. Als beheersvorm wordt begrazing met schapen voorgesteld. Een inleidend maaibeheer
kan aangewezen zijn.
De Luizenboomvelddreef (Lysboomvyverdreef), Patteeldreef, Bardelenbrugdreef en Pastoorhoeddreef hebben
allemaal een betrekkelijk zuidelijke expositie. Deze dreven zijn actueel zeer donker door overschaduwing van de
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loofbomen die in de brandsingels aangeplant werden. Amerikaanse eik is veruit de dominante soort in deze
dreven. Om nieuwe kansen voor heidevegetatie te scheppen zullen de meeste dreefbomen de komende jaren
verwijderd worden en zal het grootste deel van deze dreven een maaibeheer kennen. Langs de
Luizenboomvelddreef en Patteeldreef werden in 2002 de eerste kappingen uitgevoerd. De resultaten zijn heel
bevredigend. Struikheide, dopheide, liggende vleugeltjesbloem en fraai hertshooi hebben zich reeds gevestigd op
de open plaatsen.
Her en der zullen nog enkele oude bomen en wat (kastanje)hakhout en struiken in de dreven behouden blijven
om een golvende interne bosrand te bekomen en het geheel een natuurlijker aanblik te geven. De vier dreven zijn
samen bijna 2.5 kilometer lang. Wanneer we de gemiddelde breedte van de open zone langs die dreven op acht
meter schatten betekent dit de creatie van een kleine twee hectaren open plekken. Deze zones zullen vooral een
natuurbelang hebben hoewel ze ook hier lokaal als stapelplaats voor hout kunnen dienen. De open zone langs de
Doeldreef kan ook op 1 hectare geschat worden. Deze zone heeft een geringere potentiële natuurwaarde en wordt
bij voorkeur als stapelplaats gebruikt.
Om de open zones met elkaar te verbinden wordt ook de Muizevelddreef open gemaakt door verwijdering van de
meeste dreefbomen.
In 2003 werden alle dennen die in de Doelput (bestand 15a) stonden verwijderd. Het is de bedoeling deze zone
verder als open plek (poel) te beheren. In bestand 14a ligt een natte depressie die een zelfde functie zal krijgen.
Veenmos en waternavel worden hier nu reeds aangetroffen.
In bestand 13a liggen twee kleine poelen die in het wastinebeheer zullen opgenomen worden.
In bestand 10a ligt een natte depressie op de grens van Doeldreef en militair kerkhof. Hier wordt een diepere
poel aangelegd in 2007 of 2008. Dit zal niet enkel de natuurwaarde van het bos verhogen, maar ook de
toegankelijkheid van deze zone in natte periodes fel verbeteren. De poelen in bestanden 10a en 15a zullen wat
uitgediept worden; in bestand 14a wordt geen grondverzet voorzien en blijven de aanwezige dode bomen ook
staan.
Perceel 18 betreft een piepklein terrein (10 are) dat los ligt van het resterende bos. Dit perceel is geïncorporeerd
in een landbouwperceel en zal in de toekomst ook zo verder benut worden.
Wanneer de bosranden (zie 4.9) mee in beschouwing genomen worden zal het Polygoonbos in de toekomst
ongeveer 12 procent permanent open plekken kennen.
Het reguliere bosbeheer creëert daarbij om de vier jaar nog een aantal tijdelijke kleine open plekken.
Het voorgestelde beheer zal de actuele aanblik van het bos dan ook wijzigen van een homogeen gesloten
schaduwrijk geheel in een kleinschalig gevarieerd lichtrijker bos.
KAART 4-1 geeft een overzicht van de zones die als permanente open plek ten behoeve van het natuurbeheer
zullen fungeren.
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4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling

Langs de buitenranden van het bos komt een quasi ononderbroken loofhoutzone van een vijf meter breedte voor.
Deze zone zal in hakhoutbeheer genomen worden. Tamme kastanje en valse acacia zullen dominant zijn in deze
zone; de Amerikaanse eik wordt verwijderd. Het hakhout wordt om de twaalf tot twintig jaar afgezet en kan als
paalhout voor gebruik door de eigen dienst dienen. Inheemse struiken kunnen op open plekken ingeplant
worden. In totaal handelt het om een 3.6 kilometer lang grenstraject of omgerekend 1.8 ha hakhout.
Hoewel de primaire doelstelling van het voorgestelde hakhoutbeheer verkeersveiligheid en vermijden van
snoeikosten van overhangende (dode) takken is, kunnen ook hier kruidachtige soorten uit heidevegetaties
tijdelijk verschijnen na elke kap.
De interne bosrandontwikkeling werd reeds in deel 4.8 besproken.
Voor het hakhoutbeheer wordt een aparte kapregeling opgemaakt los van deze hierboven vermeld.

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Alle maatregelen voor soorten van heide of heischrale graslanden (dopheide, moeraswolfsklauw, liggende
vleugeltjesbloem, tweenervige zegge, blauwe zegge) werden in deel 4.8 vermeld.
Het verwijderen van exoten, het verleggen van twee dreven en het nulbeheer in de beekvallei van de
Polygoonbeek in bestand 13a moet de populatie van bospaardestaart, veenmossen en moerasviooltje ten goede
komen. In en rond de poelen worden nieuwe mogelijkheden voor deze soorten gemaakt. In bestand 14a werd
reeds veenmos aangetroffen.
De relictpopulaties dalkruid (perceel 14b! en 13a!) en meiklokje worden bij exploitatie en beheerwerken ontzien
om hun voortbestaan te garanderen.
Het bosbeheer zal instaan voor de opvolging (jaarlijks meten) van de verspreiding van volgende soorten in het
gebied : dalkruid, meiklokje, moeraswolfsklauw, bospaardestaart, moerasviooltje, liggende vleugeltjesbloem en
fraai hertshooi.
De nieuwe of herstelde poelen moeten nieuwe kansen voor amfibieën in het Polygoonbos bieden. De eerste
inventarisatie wijst al op het succes van deze maatregel.
Algemeen kan gesteld worden dat de variatie in het bos de komende jaren sterk zal verhogen door de creatie van
diverse kleine of grote, tijdelijke of permanente open ruimtes. Dit beheer moet voor tal van organismen betere
leefomstandigheden met zich meebrengen. Zo wordt gehoopt op de vestiging van een kleine reepopulatie de
komende jaren.

4.11 Dood hout en oude bomen
Het Polygoonbos kent reeds een behoorlijk aandeel dood hout (bijna 7 procent). Veel daarvan bestaat uit
Amerikaanse vogelkers die met glyfosaat behandeld werd. Het betreft kleine sortimenten die snel zullen verteren
in het bos.
Individuele dode bomen (vooral grove den) komen verspreid voor in het bos. Waar zij de veiligheid van de
bezoeker of de bosexploitatie niet hinderen kunnen deze bomen in het bos blijven. In uitzonderlijke gevallen kan
aan het ontkronen van dode bomen gedacht worden.
De voorraad dood hout zal steeds minstens vijf procent van de totale houtvoorraad bedragen.
Oude bomen zijn niet aanwezig in het Polygoonbos daar alles na de Eerste Wereldoorlog heraangelegd werd.
De dikste bomen in het bos betreffen vooral beuk en diverse exoten als Douglasspar, Corsicaanse den, tamme
kastanje of Amerikaanse eik. Omdat deze bomen een belangrijke recreatieve, esthetische en natuurwaarde
(nestboom) kunnen hebben zullen in dreven en bestanden steeds overstaanders van deze soorten behouden
blijven. In homogene bestanden van Corsicaanse den wordt een gemiddelde van 10 overstaanders per hectare
vooropgesteld.
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4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid
4.12.1

Plan wegennet - opengestelde boswegen

KAART 4-2 toont de toegankelijkheid in het bos na uitvoering van de geplande werken.
Het bos wordt vooral als wandelbos beheerd. Door het bos loopt een provinciaal ruiterpad en een provinciaal
fietspad loopt langs de buitenrand van het bos. De Amontdreef is een onverharde openbare weg die geschikt is
voor alle-terrein-fietsers.
Alle boswegen zijn opengesteld voor wandelaars. Bij droog weer zijn de meeste wegen ook voor kinderwagens
en rolstoelgebruikers geschikt.
In perceel 10 wordt een nieuw wandelpad naar de ingang van het militair kerkhof voorzien zodat de bezoeker
niet meer via de Langedreef dient te gaan.
Waar de Polygonebeek het bos verlaat wordt om natuurbehoudsredenen wel de Bardelenbrugdreef en de
Haendepoeldreef deels verlegd. Deze werken worden in de periode 2004-2007 uitgevoerd. De werken omvatten
het verleggen van het wegtracé, het verwijderen van opgevoerd materiaal op het actuele tracé, het terug
openmaken van een ingebuisde gracht langs de Amontdreef, het verplaatsen van een infobord en uitgestippeld
wandelpad.
Het toegankelijkheidsreglement voor het Polygoonbos is als Bijlage 6 bij het beheerplan opgenomen.
Om de recreant meer en beter vertrouwd te maken met het beheer van het Polygoonbos zullen geregeld (drie- of
viermaandelijks) geleide wandelingen in het bos georganiseerd worden. Erkende bosgidsen of leden van het
Bosbeheer zullen de deelnemers deskundige uitleg verschaffen. De wandelingen zullen aan de infoborden
aangekondigd worden.

4.12.2

Speelzones

Bestand 1a (3.26 ha) is reeds enkele jaren als speelzone aangeduid. Het ligt vlakbij de parking en biedt goede
mogelijkheden tot spelontwikkeling. De hakhoutrand annex gracht zorgen voor een buffer met de aanpalende
Lotegatstraat.

4.12.3

Recreatieve infrastructuur

In bestand 11a wordt een oude picknickzone na kap van een groep Amerikaanse eik in ere hersteld. Hier wordt
tevens een stopplaats langs het ruiterpad voorzien.
Her en der in het bos zijn een 20 zitbanken en 7 tafels opgesteld. Deze totalen blijven behouden, maar de locatie
van enkele banken en tafels zal wijzigen.
De schuilhut in bestand 7a werd in 2001 heropgericht. Binnen wordt een tafel met zitbanken voorzien zodat de
recreant ook hier kan rusten, picknicken of gewoon schuilen. Aan de wanden zal informatie ten behoeve van de
bezoeker aangebracht worden onder postervorm.
Infoborden zijn aanwezig op de hoek van de Lotegatstraat en langedreef (perceel 1) en langs de Amontdreef ter
hoogte van perceel 14.

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
De jacht wordt niet verpacht in dit wandelbos.

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Niet van toepassing. Er worden geen vissen aangetroffen in de waterpartijen in het bosgebied.

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten
Geen specifieke maatregelen.
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Het rapen van beukennootjes en kastanjes is toegestaan. De paddestoelenpluk wordt niet toegestaan.

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
De historische Doeldreef en de bosrand langs de Amontdreef worden verder als beukendreef beheerd. Dit
betekent dat de afgestorven exemplaren vervangen zullen worden indien voldoende ruimte beschikbaar is voor
een jonge beuk. De oude dreefbomen worden zo lang mogelijk behouden en zullen, behoudens ziekte of sterfte,
niet geoogst worden de komende twintig jaar. Door snoeiwerken langs de grens met het militair kerkhof zal het
zicht op de Doelheuvel en het kerkhof van op de Doeldreef ook verbeterd worden. Ook het herstel van de
Doelput (zie 4.8) kadert in het herstel van dit cultuurhistorisch relict.
Samen met het militair kerkhof wordt ook de nog bunkers mee in het recreatief wandelpadennet opgenomen.
Nog steeds komen vele buitenlandse bezoekers deze bunkers opzoeken. Een bestaande sluikweg vanaf de
Doeldreef tot Scott Post zal hiervoor wat beter uitgerust worden.
In samenwerking met lokale besturen of organisaties kan de historiek van het bos via geleide wandelingen,
infoborden, folders of andere middelen aanschouwelijker voor de bezoeker gemaakt worden.

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie
Geen specifieke maatregelen.

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
Geen specifieke maatregelen.

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen
Hier dient het herleggen van delen van de dreven ten noordwesten van bestand 13a vermeld te worden. Voor de
werken zullen de nodige vergunningen (bouwvergunning) aangevraagd worden. Een verharding van deze nieuwe
wegen is in eerste instantie niet voorzien.
Ook voor het aanleggen of uitdiepen van een poel zal een bouwvergunning aangevraagd worden.
Wanneer met de aanpalende eigenaars een overeenkomst kan afgesloten worden zal de onnatuurlijke loop van
een zijarm van de Polygonebeek langs de Amontdreef in perceel 14a herzien worden en kan de oude loop door
het weiland richting beek hersteld worden. Hiertoe zal een duiker onder de Amontdreef moeten gelegd worden.
In het deel 1.5 werd een overzicht gegeven van de beken en grachten die verder geruimd zullen worden om
wateroverlast in en buiten het bos te vermijden. Voor zover doenbaar zal het ruimen liefst manueel gebeuren.
Kapotte duikers zullen vervangen worden (KAART 1-3).
Enkel voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (blad- en stambehandeling) en Amerikaanse eik
(stobbebehandeling) zal herbicide gebruikt worden.

Polygoonbos
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4.20 Planning van de beheerwerken
Tabel 4-2 Overzicht geplande beheerswerken in Polygoonbos
Overzicht van de geplande beheerwerken (uitgezonderd normale kappingen)
Bestand

Beheerwerk

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Beheer wegen
Luizeboomdreef en
Patteeldreef
Doeldreef
14a, 16a
Bardelenbrugdreef

Pastoorhoeddreef

Haendepoeldreef
Muizevelddreef
overige O-W-dreven

herstellen na houtexploitatie
creatie interne bosrand
maaien zoomvegetatie
herstellen na houtexploitatie
inplanten dreefbomen beuk
verplaatsen dreven bij beekvallei
herstellen na houtexploitatie
afgraven ophoging dreef bij elzenbroek
creatie interne bosrand
maaien zoomvegetatie
herstellen na houtexploitatie
creatie interne bosrand
maaien zoomvegetatie
afgraven ophoging dreef bij elzenbroek
maaien zoomvegetatie
creatie interne bosrand
maaien randvegetatie
herstellen na houtexploitatie

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Beheer grachten
gans het bos
gans het bos
Doeldreef
13a, 14b

manueel ruimen afwateringsgrachten
onderhoud duikers
vernieuwen duikers
verwijderen duikers langs Amontdreef

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Beheer poelen
10a
13a
14a
15a

aanleg poel
vegetatiebeheer rond poel
vegetatiebeheer rond poel
ruimen poel
vegetatiebeheer rond poel
ruimen poel
vegetatiebeheer rond poel

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

Beheer heide en heischraal grasland, interne bestandsranden
3a

4a

kappen bomen (2 maal 1 ha)
verwijderen strooisellaag
plaatsen afsluiting
maaibeheer of (stoot)begrazing
kappen bomen (2 maal 1 ha)
verwijderen strooisellaag
plaatsen afsluiting
maaibeheer of (stoot)begrazing

Polygoonbos

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
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Overzicht van de geplande beheerwerken (uitgezonderd normale kappingen)
Bestand

Beheerwerk

13a

uitbreiding wastine (kappen bomen)
verwijderen strooisellaag
afplaggen gedeelte bestand in voorjaar
vrijwaren en stimuleren groei dalkruid
maaien pijpestrootje
maaien heide
uitbreiding wastine (kappen bomen)
maaien en afvoeren grazige vegetatie
vrijwaren en stimuleren groei dalkruid
kappen dreefbomen (deels)
afzetten hakhout (deels)
inplanten autochtone struiken
bodembewerking tbv heidevegetatie
maaien en afvoeren grazige vegetatie
maaien heide

14b

Alle N-Z-dreven
behalve Doeldreef

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

Beheer externe bosranden
rand Oude Kortrijkstr.

rand Lotegatstr.

rand Langedreef

rand Amontstr.

kappen hakhoutrand
verwijderen overhangende takken
bestrijden opslag aE met glyfosaat
kappen hakhoutrand
verwijderen overhangende takken
bestrijden opslag aE met glyfosaat
kappen hakhoutrand
verwijderen overhangende takken
bestrijden opslag aE met glyfosaat
kappen hakhoutrand
herstel beukendreef
verwijderen overhangende takken

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Bestrijding Amerikaanse vogelkers
1a t.e.m. 10a
(uitz. 5b, 6b)
11a t.e.m. 19a
(uitz. 13, 14b, 15a)
5b, 6b, 14b, 15a
13
gans het bos

bestrijding dmv. hak en spuit en sproeien

x

x

x

bestrijding dmv. hak en spuit en sproeien
bestrijding dmv. hak en spuit en uittrekken
bestrijding dmv. hak en spuit en uittrekken
nabehandeling : uittrekken zaailingen

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Omvorming bestanden Corsicaanse den
6a, 10 a, 2a (deel)
15a, 16a, 17a

gatenkap 2-50 are
inplanten helft gaten met zE, wE, wLi, B
gatenkap 2-50 are
inplanten helft gaten met zE, wE, wLi, B

x
x
x

x

Bosbehandelings - en verplegingswerken
1a (deel), 5b

vrijstellen
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei geselecteerde toekomstbomen

Polygoonbos

x

x

x
x
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Overzicht van de geplande beheerwerken (uitgezonderd normale kappingen)
Bestand

6b (deel)

7a (deel)

17b

19a

dreven

Beheerwerk

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

eerste zuivering
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei geselecteerde toekomstbomen
eerste zuivering
vrijstellen
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei geselecteerde toekomstbomen
eerste zuivering
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei geselecteerde toekomstbomen
eerste zuivering
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei geselecteerde toekomstbomen
eerste zuivering
snoeien dreefbomen

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Beheer recreatieve infrastructuur
1
9a
10a
11a
11,16a,19a
19 t
gans het bos

onderhoud speelbos
opname bunker in wandelnetwerk
aanduiden doorsteek naar kerkhof
uitwerken picknickplaats
onderhoud ruiterpad
onderhoud parking
onderhoud informatieborden,banken,tafels,…
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x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Evaluatie inzake uitgevoerd beheer
Beheerwerk

Evaluatiemoment

Evaluatie

Verdere opvolging

Beheer wegen
Onderhoud wandelpaden

Permanent

*Zijn de dreven nog goed begaanbaar?

Dreven verder onderhouden

Jaar na bosexploitatie

putten of spoorvorming na exploitatie?

* Nivelleren van de dreven met schuifbalk

Permanent

•
•

Interne bosranden

Krijgt de dreefflora voldoende kansen?
Is er voldoende variatie in de vegetatie

•
•
•

Beheer grachten
Waterpeil oppervlaktewater
Beheersen
(gans het bos)
Beheer poelen
(bestand 10a,13a,14a,
15a)
Beheer heide of
grasland
Maaien of begrazen

Maaien van de bermen en afvoer maaisel
(september)
Kappen struiken en/of bomen
Plaatselijk bodem kwetsen tbv pioniervegetatie

Permanent

* houden poelen permanent water?
* Is er overstroming over de dreven?

* plaatselijk water opstuwen
Plaatselijk voor afvoer water zorgen (ruimen gracht,
herstel duiker, eventueel aanleg poel.

Om de vijf jaar in
Augustus

* Is er voldoende licht?
* Is er veel vegetatie in de poel ?
* Groeit of slibt poel niet dicht?

* Indien nodig kappen omstaande bomen
* Indien nodig poel ruimen

heischraal
Jaarlijks

* Hoe evolueert de vegetatie onder het gevoerde Beheer aanpassen
maai-of graasbeheer
*Eventueel meer variatie brengen in het beheer

Plaggen
(bestand 3a,4a,13a)

Tweejaarlijks

* Zijn er voldoende zaailingen op de
Geplagde stukken?

Maaisel oude heide uistspreiden op plagplaats

Beheer interne bestandsranden
Mantel- en zoomvegetatie

jaarlijks in
September

* Is de vitaliteit ok?
* Voldoende soort- en structuurrijk?
* Fauna- en planteninventarisatie
i.s.m. Natuurpunt

* Aanplanten struiken
Maaibeheer aanpassen
* 3-jaarlijks gedeeltelijk hakhoutbeheer
(omloop 15 jaar) van struiken tegen
de bestanden

Polygoonbos
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Evaluatie inzake uitgevoerd beheer
Beheerwerk

Evaluatiemoment

Evaluatie

Verdere opvolging

Beheer externe bosranden
Oude Kortrijkstraat
Lotegatstraat
Lange dreve
Amontdreef

jaarlijks in
December

* Is de vitaliteit ok?
* Geen gevaar langs openbare weg?
* Is afmeting voor paalhout bereikt?
Botanisch waardevolle zones aanwezig?

* Aanplanten van struiken
Snoeien
* 3-jaarlijks gedeeltelijk hakhoutbeheer
Specifiek beheer voorzien

* Zijn er nog zaaddragers aanwezig?
* Zijn er nog struiken aanwezig?
* Zijn er nog zaailingen aanwezig?
* Besmetting uit omliggende bossen?

* Kap- en spuitmethode toepassen
* Zaailingen uittrekken
* Integrale bestrijding van nog aanwezige
Amerikaanse vogelkers
* Afspraken maken met omliggende boseigenaars
* Bij tegenvallende resultaten na 5 jaar
beslissen tot kunstmatige verjonging of
beheer als open plek
* Inboeten
* Open plek vergroten bij volgende kap
* Raster verwijderen ten laatste
10 jaar na kap of planting

Bestrijding Am. Vogelkers
1a t.e.m. 10a
gans het bos

Bosverjonging
natuurlijke verjonging
inplanten

Bosbehandeling
vrijstellen
aanduiden toekomstbomen
vormsnoei toekomstbomen
eerste zuivering
Recreatievoorzieningen

voorjaar 2006
voorjaar 2010

Jaarlijks
tot 5 jaar na kap

* Voldoende zaailingen van gewenste soort?
* Inplanting geslaagd?
* Open plek voldoende groot?
* Afrastering gewenst

tot 5 jaar na nat.verjonging
of planting
na 13-20 jaar

* Dreigen de planten overwoekerd te worden
Door adelaarsvaren,braam,Am. Vogelkers
* Welke boomsoort bevoordelen?

na 14-21 jaar
Na 15-22 jaar
Najaar 2005
Najaar 2010

* Is vormsnoei noodzakelijk?
* Is dichtwas bereikt (omtrek < 20 cm)
* Is bijkomende infrastructuur nodig?
* Wordt de speelzone gebruikt?
* Zijn er aanpassingen aan de toegankelijkheid
nodig?

Polygoonbos

*Vrijstellen met zeis of bosmaaier tot
5 jaar na natuurlijke verjonging of planting
* Standplaatsgeschikte inheemse soorten
bevoordelen
* Snoeien tot minimum beperken
* Eventueel eerste dunning 4 jaar uitstellen
* Eventueel bijkomende infrastrutuur voorzien
* Eventueel nieuwe speelzone voorzien
* Eventueel toegankelijkheidsreglement
Aanpassen
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Bijlage 1. Kaarten

Kaart 1-1 : Kadastraal overzicht
Kaart 1-2 : Situatieplan
Kaart 1-3: Overzicht van de wegen en waterlopen
Kaart 1-4 Bestemming volgens gewestplan
Kaart 1-5 : Habitatrichtlijngebied
Kaart 1-6 : VEN-gebied

Kaart 2-1 : Ferrariskaart
Kaart 2-2 : Bebossing op de Vandermaelenkaart
Kaart 2-3 : Boshistoriek van Polygoonbos en omgeving
Kaart 2-4 : Topografische kaart 1884
Kaart 2-5 : Topografische kaart 1911
Kaart 2-6 : Topografische kaart 1960
Kaart 2-7 : Topografische kaart 2001
Kaart 2-8 : Historische perceels- en bosnamen
Kaart 2-9 : Bodemkaart
Kaart 2-10 : Bestandskaart
Kaart 2-11 : Biologische waarderingskaart
Kaart 2-12 : Actuele bosvegetatie
Kaart 2-13 : Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Kaart 2-14 : Potentiële bosvegetatie
Kaart 4-1 : Permanente plekken ten behoeve van het natuurbehoud
Kaart 4-2 : Toegankelijkheid na uitvoering van de geplande werken
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Bijlage 2. fauna- en floragegevens
Vogels
(Bron : Filip Maes (Natuurpunt), aangevuld met gegevens van O. Dochy (IN). Alle gegevens hebben betrekking
op de periode 2000-2003.)
Nederlandse
naam
Boomklever
Boomvalk
Bosuil
Buizerd
Ekster
Fitis
Gekraagde
roodstaart

Wetenschappelijke Broedkoppels
naam
Sitta europaea
wrschlk
Falco subbuteo
2
Strix aluco
1
Buteo buteo
1
Pica pica
6
Phylloscopus
wrschlk
trochilus
1 (Mogelijk
Phoenicurus
broedend)
phoenicurus

Goudhaantje
Goudvink

Regulus regulus
7
Pyrrhula pyrrhula 1 (buiten bos)

Grasmus

Sylvia communis

1

MNB

Groene specht
Grote bonte
specht
Grote lijster
Houtduif

Picus viridis
Picoides major

1
4

MNB
MNB

2
30

MNB
MNB

Zeldzame
wintergast
1

Z
MNB

wrschlk

A

1
7
wintergast

A
MNB

Turdus viscivorus
Columba
palumbus
Kleine barmsijs Carduelis
flammea cabaret
Picoides minor
Kleine bonte
specht
Carduelis
Kneu
cannabina
Cuculus canorus
Koekoek
Parus major
Koolmees
Koperwiek

RL

Biotoop

MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
K

MNB
B

Kramsvogel

Turdus pilaris

wintergast

B

Kruisbek

Loxia curvirostra

regelmatig

OG

Kuifmees
Merel
Pestvogel
Ransuil
Roodborst
Sijs

Parus cristatus
Turdus merula

2
5
wn. jan2003
2
2
wintergast

MNB
MNB

Sperwer
Spotvogel
Staartmees

Accipiter nisus
Hippolais icterina
Aegithalos

2
?
6

MNB
MNB
MNB

Asio otus
Erithacus rubecula
Carduelis spinus

Conventie
van Bern

MNB
MNB
Z

Polygoonbos

Appendix Open bos, bosranden,
2
boomgroepen met kale, zandige
bodem
Appendix Gevarieerde bossen waarin
3
verschillende successiestadia
aanwezig zijn. Jong bos,
struiklaag in bossen,
hakhoutbossen, bosranden,
boomgaarden.
Appendix Lage struwelen en heggen, hoge
2
ruigten (heide, stuifz. en hoogv.)

Lage struwelen en heggen

Open, gevarieerde landschappen
zoals valleigebieden met
afwisselend bosjes en weiland en
akker
Appendix Opgaand bos met naaldbomen
2

Appendix Opgaand bos met naaldbomen,
2
berken- elzenstruikgewas en
heggen

- 65 -

Bijlagen

Nederlandse
naam

Wetenschappelijke Broedkoppels
naam
caudatus
Phylloscopus
Tjiftjaf
5
collybita
Falco tinnunculus
Torenvalk
2
Sylvia borin
Tuinfluiter
wrschlk
Fringilla coelebs
Vink
wrschlk
Garrulus
Vlaamse gaai
4
glandarius
vuurgoudhaantje Regulus
wintergast
ignicapillus
Gallinula
Waterhoen
1
chloropus
Anas
Wilde eend
1
platyrhynchos
Troglodytes
Winterkoning
wrschlk
troglodytes
Turdus philomelos
Zanglijster
wrschlk
Zomertortel
2
Streptopelia
turtur
Corvus corone
Zwarte kraai
5
corone
Sylvia atricapilla
Zwartkop
3

RL

Conventie
van Bern

Biotoop

MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
MNB
B

Open bossen met verspreide
bomen en struiken

MNB
MNB

Dagvlinders
(Bron : Vlindergegevens Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, raadpleging databank sept 2005)
Nederlandse naam
Argusvlinder
Bont zandoogje
Bruin zandoogje
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Landkaartje
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Zwartsprietdikkopje

Soortnaam
Lasiommata megera
Pararge aegeria
Maniola jurtina
Inachis io
Polygonia c-album
Ochlodes venata
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Araschnia levana
Pyronia tithonus
Anthocharis cardamines
Thymelicus lineola

Polygoonbos

Rode Lijst VL
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Sprinkhanen
(Bron : databank Saltabel, raadpleging sept 2005)
Nederlandse naam
bramensprinkhaan
bruine sprinkhaan
gewoon doorntje
grote groene sabelsprinkhaan
krasser
ratelaar
struiksprinkhaan
zeggedoorntje
zuidelijk spitskopje

Wetenschappelijke naam
Pholidoptera griseoaptera
Chorthippus brunneus
Tetrix undulata
Tettigonia viridissima
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus
Leptophyes punctatissima
Tetrix subulata
Conocephalus discolor

Rode lijst
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Zeldzaam
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Paddestoelen
(Bron : databank FUNBEL, raadpleging sept 2005)
Wetenschappelijke naam
Agaricus praeclaresquamosus
Aleuria aurantia
Amanita citrina var. alba
Amanita excelsa
Amanita muscaria
Amanita pantherina
Amanita rubescens
Apiocrea chrysosperma
Armillaria mellea sensu lato
Armillaria ostoyae
Ascocoryne cylichnium
Ascocoryne sarcoides
Bjerkandera adusta
Boletus badius
Boletus chrysenteron sensu lato
Bovista plumbea
Calocera cornea
Calvatia excipuliformis
Cerocorticium confluens
Chondrostereum purpureum
Claviceps microcephala
Clitocybe fragrans
Clitocybe nebularis
Clitocybe phyllophila
Clitocybe vibecina
Collybia butyracea
Collybia maculata
Collybia peronata
Conocybe lactea
Coprinus atramentarius
Coprinus micaceus sensu stricto
Coprinus plicatilis sensu stricto
Cortinarius delibutus

Nederlandse naam
Rode Lijst
Parelhoenchampignon
Grote oranje bekerzwam
Witte knolamaniet
Grauwe amaniet
Momenteel niet bedreigd
Vliegezwam
Momenteel niet bedreigd
Panteramaniet
Momenteel niet bedreigd
Parelamaniet
Momenteel niet bedreigd
Boletenrot
Honingzwam
Sombere honingzwam
Grootsporige paarse knoopzwam
Paarse knoopzwam
Grijze buisjeszwam
Kastanjeboleet
Momenteel niet bedreigd
Loodgrijze bovist
Geel hoorntje
Plooivoetstuifzwam
Ziekenhuisboomkorst
Paarse korstzwam
Pijpenstrootjemoederkoren
Slanke anijstrechterzwam
Nevelzwam
Grote bostrechterzwam
Gestreepte trechterzwam
Botercollybia
Roestvlekkenzwam
Scherpe collybia
Izabelkleurig breeksteeltje
Grote kale inktzwam
Gewone glimmerinktzwam
Plooirokje
Okergele gordijnzwam
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Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Cortinarius urbicus
Bleke wilgengordijnzwam
Crepidotus cesatii
Rondsporig oorzwammetje
Crepidotus cesatii var. cesatii
Dacrymyces stillatus
Oranje druppelzwam
Dendryphion comosum
Diatrype disciformis
Hoekig schorsschijfje
Diatrype stigma
Korstvormig schorsschijfje
Diatrypella quercina
Eikenschorsschijfje
Didymium squamulosum
Variabel kristalkopje
Entoloma rhodopolium f. nidorosum
Stinksatijnzwam
Epichloë typhina
Halmverstikker
Erysiphe aquilegiae var. ranunculi
Erysiphe cichoracearum var. cichoracearum
Erysiphe cichoracearum var. fischeri
Erysiphe cynoglossi
Smeerwortelmeeldauw
Erysiphe galeopsidis
Hennepnetelmeeldauw
Erysiphe heraclei
Schermbloemmeeldauw
Erysiphe polygoni
Duizendknoopmeeldauw
Erysiphe sordida
Weegbreemeeldauw
Fuligo septica
Heksenboter
Ganoderma lipsiense
Platte tonderzwam
Hapalopilus rutilans
Kussenvormige houtzwam
Hebeloma crustuliniforme sensu lato
Hemimycena candida
Smeerwortelmycena
Heterobasidion annosum
Dennenmoorder
Hirneola auricula-judae
Echt judasoor
Hygrophoropsis aurantiaca
Valse hanekam
Hyphodontia sambuci
Witte vlierschorszwam
Hypholoma capnoides
Dennenzwavelkop
Hypholoma fasciculare
Gewone zwavelkop
Hypholoma sublateritium
Rode zwavelkop
Hypoxylon fragiforme
Roestbruine kogelzwam
Hypoxylon fuscum
Gladde kogelzwam
Hypoxylon multiforme
Vergroeide kogelzwam
Hypoxylon serpens
Grijze korstkogelzwam
Inocybe geophylla var. geophylla
Witte satijnvezelkop
Laccaria amethystina
Rodekoolzwam
Laccaria laccata
Gewone fopzwam
Laccaria laccata var. pallidifolia
Lachnum virgineum
Gewoon franjekelkje
Lactarius camphoratus
Kruidige melkzwam
Lactarius controversus
Populiermelkzwam
Lactarius glyciosmus
Kokosmelkzwam
Lactarius necator
Zwartgroene melkzwam
Lactarius pyrogalus
Vuurmelkzwam
Lactarius rufus
Rossige melkzwam
Leccinum scabrum sensu lato
Berkenboleet
Leotia lubrica
Groene glibberzwam
Lepista flaccida
Roodbruine schijnridderzwam
Lepista nuda
Paarse schijnridderzwam
Lycogala epidendrum
Gewone boomwrat
Lycoperdon perlatum
Parelstuifzwam
Macrotyphula fistulosa
Pijpknotszwam
Marasmius curreyi
Oranje grastaailing
Megacollybia platyphylla
Breedplaatstreephoed

Polygoonbos

Rode Lijst

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Wetenschappelijke naam
Melampsorella symphyti
Melanoleuca polioleuca
Melanomma pulvis-pyrius
Melasmia acerina
Meruliopsis corium
Microsphaera alphitoides
Microsphaera hypericacearum
Microsphaera trifolii
Mollisia cinerea
Mollisia melaleuca
Mucilago crustacea
Mycena arcangeliana
Mycena capillaris
Mycena cinerella
Mycena epipterygia var. epipterygioides
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena leucogala
Mycena polygramma
Mycena pura
Mycena rorida
Mycena speirea
Mycena vitilis
Myxarium nucleatum
Nectria episphaeria
Oligoporus subcaesius
Panaeolus foenisecii
Panellus serotinus
Paxillus involutus
Peniophora cinerea
Peniophora incarnata
Phaeolus schweinitzii
Phallus impudicus
Phellinus ferruginosus
Phlebia radiata
Phlebia rufa
Pholiota gummosa
Phragmidium violaceum
Pluteus cervinus
Polydesmia pruinosa
Polyporus brumalis
Psathyrella candolleana
Psathyrella microrrhiza
Psathyrella piluliformis
Pseudohydnum gelatinosum
Pseudopeziza trifolii
Puccinia caricina var. urticae-hirtae
Puccinia coronata
Puccinia coronata f. sp. arrhenatheri
Puccinia coronata f. sp. holci
Puccinia coronata f. sp. lolii
Puccinia lagenophorae
Puccinia lapsanae
Puccinia malvacearum
Puccinia obscura

Nederlandse naam
Smeerwortelroest
Zwartwitte veldridderzwam
Zwarte kruitzwam

Rode Lijst

Papierzwammetje
Eikenmeeldauw
Hertshooimeeldauw
Honingklavermeeldauw
Gedrongen mollisia
Zwartwitte mollisia
Groot kalkschuim
Bundelmycena
Kleine beukenbladmycena
Grijze mycena
Dennenkleefsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Streepsteelmycena
Gewoon elfenschermpje
Slijmsteelmycena
Kleine breedplaatmycena
Papilmycena
Klontjestrilzwam
Kogelmeniezwammetje
Vaalblauwe kaaszwam
Gazonvlekplaat
Groene schelpzwam
Gewone krulzoom
Asgrauwe schorszwam
Oranjerode schorszwam
Dennenvoetzwam
Grote stinkzwam
Gewone korstvuurzwam
Oranje aderzwam
Porieaderzwam
Bleekgele bundelzwam
Zwarte braamroest
Gewone hertezwam
Kernzwamknoopje
Winterhoutzwam
Bleke franjehoed
Kortwortelfranjehoed
Witsteelfranjehoed
Stekeltrilzwam
Klaverbladschijfje

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd

Kroonroest

Klein kruiskruidroest
Akkerkoolroest
Kaasjeskruidroest
Madeliefjesroest
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Wetenschappelijke naam
Puccinia polygoni-amphibii
Puccinia variabilis
Rhodotus palmatus
Russula atrorubens
Russula nigricans
Russula ochroleuca
Russula undulata
Schizopora radula
Scleroderma citrinum
Sphaerellopsis filum
Sphaerotheca fusca
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum ochraceoflavum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum sensu stricto
Stropharia aeruginosa sensu lato
Trametes hirsuta
Trametes multicolor
Trametes versicolor
Tranzschelia pruni-spinosae
Trichaptum abietinum
Tubercularia vulgaris
Uromyces rumicis
Ustilago longissima
Vascellum pratense
Xylaria carpophila
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes

Nederlandse naam
Veenwortelroest
Paardebloemroest
Zalmzwam
Grofplaatrussula
Geelwitte russula
Zwartpurperen russula
Splijtende tandzwam
Gele aardappelbovist

Rode Lijst

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet bedreigd

Kruiskruidmeeldauw
Eikenbloedzwam
Gele korstzwam
Twijgkorstzwam
Gerimpelde korstzwam
Dennenbloedzwam
Ruig elfenbankje
Gezoneerd elfenbankje
Gewoon elfenbankje
Sleedoornroest
Paarse dennenzwam
Zuringroest
Vlotgrasbrand
Afgeplatte stuifzwam
Beukendopgeweizwam
Geweizwam
Esdoornhoutknotszwam

Momenteel niet bedreigd

Reptielen en amfibieën
(Bron databank Natuurpunt, raadpleging augustus 2005)
Nederlandse naam
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Gewone pad
Groene kikker
Kleine watersalamander

Wetenschappelijke naam
Triturus alpestris
Rana temporaria
Bufo bufo
Rana esculenta synklepton
Triturus vulgaris
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Rode Lijst
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Bijlage 3. Samenvatting per bestand van de bosbouw-opnames
Bijlage 4. Samenvatting per bestand van de vegetatie-opnames
Bijlage 5. Consultatie van de bevolking
(verslag van de consultatieronde)
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Bijlage 6. Toegankelijkheidsreglement
Art. 1.

Dit reglement is van toepassing in het domeinbos ‘Polygoonbos’ te Zonnebeke

Art. 2.

Het reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het
Besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasioneel
gebruik van de bossen. Dit betekent dat er nog andere regels dan deze vermeld in dit
toegankelijkheidsreglement van toepassing zijn in dit domeinbos. De belangrijkste ervan worden op de
infoborden duidelijk gemaakt.

Art. 3.

Het bos is toegankelijk van twee uur vóór de officiële zonsopgang tot twee uur na de officiële
zonsondergang. Omwille van natuurbehoudsredenen, gevaar,… kan het Bosbeheer bepaalde wegen
tijdelijk of permanent afsluiten voor het publiek.
De toegang tot het bos wordt ten stelligste ontraden bij storm. Betreden gebeurt dan op eigen risico.

Art. 4.

De toegankelijkheid van het bos wordt geregeld volgens de legende op bijgevoegde kaart, die integraal
deel uitmaakt van dit toegankelijkheidsreglement.
Volgende wegen worden onderscheiden :
- Wandelpaden : enkel toegankelijk voor voetgangers
- Ruiterpad : toegelaten voor de wandelruiterij
- Openbare weg : weg voor alle verkeer
Het is de ruiters verboden in galop of in draf te rijden.
Er zijn geen fietspaden voorzien.
Exploitatiewegen of paden die niet op de kaart weergegeven zijn, zijn niet toegankelijk.
Volgende zones worden onderscheiden :
- Picknickplaats : toegankelijke open plaats in het bos.
- Speelzone : cfr. Art. 8, par.1 van het ‘Besluit betreffende de toegankelijkheid en het occasioneel
gebruik van het bos’, waar geen machtiging vereist is voor het verlaten van de paden en het
organiseren van bosspelen door jongeren (<18 jaar) en hun begeleiders..
- Parkeerplaats : zone waar auto’s en bromfietsers, fietsers zich tijdelijk kunnen stationeren. Picknick
is er eveneens toegelaten.
Voor deze zones dienen de overige bepalingen van het Bosdecreet nageleefd worden i.v.m. achterlaten
van vuilnis, het maken van vuur en het beschadigen van planten.

Art. 5.

Enkel op de parking zijn enkele vuilnisbakken voorzien, ter beschikking voor lokaal gebruik en kleine
hoeveelheden. Enig ander gebruik blijft verboden overeenkomstig art.97, par.1, 8 van het Bosdecreet.
Iedere bezoeker is verplicht zijn afval terug uit het bos mee te nemen.

Art. 6.

Overige verbodsbepalingen:
- Het is verboden zich in of op wateroppervlaktes te begeven.
- Het is verboden dieren te voederen.
- Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te hangen of te verspreiden
- Het is verboden oorlogsmunitie op te graven

Art. 7.

De Woudmeester kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen toestaan.
Alle aanvragen tot machtiging dienen minstens veertien dagen van tevoren schriftelijk bij de
Woudmeester toe te komen. De Woudmeester kan in zijn machtiging voorwaarden opleggen.
Bij ontbreken van enig antwoord wordt verondersteld de machtiging geweigerd te zijn.

Opgesteld en goedgekeurd te Brugge dd. 18 december 2003

Ir. Theo Vitse
Woudmeester
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